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  چکیده

تحوالت اجتماعی و فرهنگی در چند دهه اخیر سبب جذب بیشتر افراد داراي معلولیت در جامعه شده است 

شده در آن  هاي توزیع اما هنوز وجود برخی موانع، از حضور این افراد در جامعه و استفاده از فرصت

این پژوهش به دنبال شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تمایل و دسترسی افراد . کند لوگیري میج

-رویکرد پژوهش حاضر کیفی. هاي فعالیت داوطلبانه است داراي معلولیت به مشارکت اجتماعی و فرصت

، تحقیقات ساخته بر اساس نظریات هاي فردي و پرسشنامه محقق آوري داده، مصاحبه کمی و ابزار جمع

دامنه سنی افراد مورد مطالعه . هاي کیفی است پیشین و مقوالت مستخرج از تحلیل مضمونی محتواي یافته

نفر از افراد  15سال، انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش گلوله برفی هدفمند و مصاحبه با  40تا  15بین 

سال مجتمع  40تا  15معلولیت  فرد داراي 137شماري از  داراي معلولیت و در بخش کمی یک تمام

  .استدر شهر مشهد آموزشی نیکوکاري توانیابان 

هاي کیفی، به بررسی  شده از محتواي یافته پژوهش حاضر بر اساس مقوالت و مضامین استخراج

هاي شخصیتی، نگرش جامعه، عملکرد مسئولین، نهادهاي قانونی،  اي، ویژگی آماري متغیرهاي زمینه

ونقل عمومی  رضایت از وضعیت اقتصادي، وضعیت دسترسی به فضاي شهري، سیستم حملها، میزان  رسانه

نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل . و امکانات آموزشی و محتواي درسی مناسب پرداخته است

رگرسیون خطی حاکی از این است که سطح درآمد، وضعیت اقتصادي، دسترسی به فضاي شهري، 

د داراي معلولیت و نگرش جامعه از عواملی است که مستقیماً بر وضعیت تمایل و هاي شخصیتی افرا ویژگی

  .هاي داوطلبانه تأثیرگذار است دسترسی این افراد به فعالیت
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هاي حضور افراد داراي معلولیت شهر مشهد در جامعه در حوزه اشتغال  دهد فرصت نتایج نشان می

هاي  طور برابر توزیع نشده است؛ شدت دغدغه یگر افراد بههاي داوطلبانه، در مقایسه با د رسمی و فعالیت

ونقل عمومی و نگرش منفی افراد  اقتصادي و وضعیت نامناسب دسترسی به فضاي شهري، سیستم حمل

ها و وضعیت جسمی آنها مانعی جدي براي حضور فعال افراد داراي معلولیت در  جامعه نسبت به توانایی

گذاران،  ها، قانون این پژوهش، نهادهاي حمایتی و مددکاري اجتماعی، رسانهبا توجه به نتایج . جامعه است

باید در راستاي تأمین نیازهاي افراد داراي معلولیت و مشارکت هرچه بیشتر آنها  مسئولین و مدیران شهري می

ازي س ، مناسب)سازي آموزش و فرهنگ(هاي نگرشی  هاي مناسبی را در حوزه ریزي در امور جامعه، برنامه

هاي اجتماعی در دستور  فضاي شهري، رفع موانع سازمانی و قانونی در مباحث اشتغال، تحصیل و مشارکت

  .کار خود قرار دهند

افراد داراي معلولیت، فعالیت داوطلبانه، نگرش جامعه، دسترسی به فضاي  :هاي کلیدي واژه

  شهري، امکانات آموزشی

                          

  بیان مسئله

 اي اجتماعی است که همواره در طول تاریخ همراه جوامع بشري بوده است، علولیت پدیدهم

سازمان بهداشت . گیرند آنچه مهم است رویکردي است که جوامع نسبت به آن پیش می اما

اي از اختالالت جسمانی یا ذهنی کـه   مجموعه«: کند گونه تعریف می جهانی معلولیت را این

دارد و موجب اختالل در ارتباط بهینه  ی مستقل فردي و اجتماعی بازمیفرد را از ادامه زندگ

ــی  ــا محــیطش م ــرد ب ــاران، (»شــود ف ــور و همک ــدري پ -WHO1،20161047؛ 41: 1392حی

داننـد   منتقدین چنین تعریفی را مبتنی بر مدل پزشکی مـی ). WHO354-356,2011:؛:1055

ها معتقدنـد   آن. شود استخدام تلقی میفردي بیمار و غیرقابل  2که در آن فرد داراي معلولیت

                                               
1. World Health Organization

جاي واژه  در کشور ایران از واژه فرد داراي معلولیت به دو سال اخیر -با توجه به بار مثبت واژه توان یاب، طی یکی- 2

االمکان از  ها، حتی قول جز در تعاریف و نقل شود، به همین خاطر ابتدا قرار بر این بود که درکل متن به معلول استفاده می

قیم افراد داراي هاي مست قول اما طبق نقل. واژه توان یاب و توانخواهی بجاي واژه معلول و معلولیت استفاده گردد

ها عبارت فرد داراي  آنهاي شفاهی مبنی بر اینکه آنها ناتوان نیستند که به دنبال توان یافتن باشند، معلولیت در مصاحبه

دهند، از نظر آنها در این عبارت، تأکید از روي معلولیت  ترجیح می... اصطالح معلول، معلولین و  معلولیت را به

اخیراً در کشورهاي اروپایی نیز . شوند عنوان یک فرد در جامعه شناخته می از معلولیتشان بهشده و آنها پیش  برداشته
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هاي جامعه با اعمال تبعیض علیه این افراد باعث ایجاد اختالل در ارتبـاط آنهـا بـا     که سازمان

  ).24-23: 1391جبلی،(شوند  محیط می

سازي، جداسـازي   در جامعه به مجموعه» هاي دون آن«و » ماي عالی«ها با ساختن  انسان

هـا   اي از انسـان  اینکه چطور دسـته . اند ها از جامعه پرداخته مجموعهافراد و طرد برخی از این 

واسـطه   هایی دیگر را به عنوان افراد برتر و وضعیت نرمال در جامعه تعریف و گروه خود را به

دهنــده وجــود وضــعیتی  انــد نشــان طــرد شــده... رنــگ، نــژاد، داشــتن معلولیــت، جنســیت و 

واسـطه نـژاد یـا     گرچـه تبعـیض مسـتقیم بـه    . عه اسـت ها در جام آمیز علیه برخی گروه تبعیض

گیرد اما تبعیض غیرمستقیم یعنی تضعیف قشـر خاصـی از جامعـه کـه      صورت می.. قومیت و

ایـن نـوع تبعـیض نقـش     . هاي آنها شده اسـت  استمرار تبعیض مانع بروز استعدادها و توانایی

هـاي شـغلی را    ه و محـیط سرکوبگر دارد و نهادهاي زیادي ازجمله خانواده، مدرسه، دانشگا

  ).97-95: 1391جبلی،(کند  درگیر می

پردازان توسعه نیز درباره منزوي کردن افراد داراي معلولیت در جامعه و تضعیف  نظریه

توانـد در   واسطه تبعـیض یکـی از منـابعی را کـه مـی      کنند که جوامع به توانایی آنها اظهار می

به ایـن معنـی کـه    . دهند ته باشد، از دست میتوسعه فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی نقش داش

کـه   کند که باید رفاه اجتماعی آنهـا را تـأمین کنـد درحـالی     اي تربیت می جامعه افراد وابسته

پردازان با  خودشان قادرند در تأمین این رفاه تأثیرگذار باشند، اما منتقدین معتقدند این نظریه

در به حاشیه راندن افراد داراي معلولیـت  مطرح کردن مفهوم هزینه سربار، خود نقش مهمی 

  ).112-110: 1391جبلی، (در جوامع دارند 

سیر تحوالت اجتماعی حوزه افراد داراي معلولیت در ایـران مشـابه جامعـه جهـانی در      

در مرحله اول صرفاً به رفع نیازهاي اولیه انسـانی افـراد داراي   . گیرد چند مرحله کلی قرار می

                                                                                                              
بدین ترتیب ما در این تحقیق . سعی بر آن است تا عبارت افراد داراي نیازهاي خاص بجاي واژه معلول استفاده شود

اهیم کرد و تمرکز اصلی ما در این پژوهش بر مطابق خواسته خود این افراد، از عبارت افراد داراي معلولیت استفاده خو

  .حرکتی است–افراد داراي معلولیت جسمی
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در . و در آن زمان این افراد امکان مشارکت در امور جامعه را نداشتند شد معلولیت توجه می

هاي دینی  ها از تحت حمایت بودن انجمن مرحله دوم رشد زندگی افراد داراي معلولیت، آن

در مرحلـه  . هاي ابتدایی روحانیون و خیرین قرار گرفتند شده و تحت آموزش و خیریه خارج

شاگردي -هاي ابتدایی استاد معلولیت موردحمایت آموزشسوم رشد اجتماعی، افراد داراي 

  ).21-19: 2011مجله استیمسون،(دستی قرار گرفتند  هاي ساده صنایع یا انواعی از حرفه

هـاي   سال گذشته است نخستین سازمان 50تا  40در مرحله چهارم که حدوداً مربوط به 

هـا بـا شناسـایی     ایـن سـازمان  . غیردولتی مدرن در حوزه افراد داراي معلولیت شـکل گرفـت  

هاي فنی و برخورداري از زنـدگی آبرومنـد    حقوق افراد داراي معلولیت براي کسب مهارت

در ایـن مرحلـه   . قبول براي جامعه، حمایت و آموزش آنها را دستور کـار قـرار دادنـد    و قابل

نخسـتین   هـا نداشـتند امـا در مرحلـه پـنجم      افراد داراي معلولیت نقشی در اداره ایـن سـازمان  

کردگـانِ داراي معلولیـت    هاي خودیار افراد داراي معلولیت،با همت نخستین تحصـیل  تشکل

  ).21-19: 2011مجله استیمسون،(ایجاد شد 

انجمن توانبخشی و انجمن ملـی حمایـت از کودکـان در ایـران تأسـیس       1348در سال 

فزایش سطح تحصـیالت  با ا 70و  60در دهه . شدند که تأثیر بسزایی در بهبود اوضاع داشت

هـاي غیردولتـی ایـن حـوزه بـه       گیـري سـازمان   این افراد و بهبود فرهنگ عمومی روند شکل

هـاي غیردولتـی    ازجملـه دسـتاوردهاي ایـن سـازمان    . جریانی مستمر و رو به رشد تبدیل شـد 

گیري هویت گروهی، تقویـت خودبـاوري جمعـی، امکـان سـازي حضـور اجتمـاعی،         شکل

سازي عمومی، تصویب قانون جامع حقوق انسانی افراد داراي  فرهنگ بهبود خدمات دولتی،

  ).35-2011:31مجله استیمسون،(است  1383معلولیت در ایران در سال 

درصـد جمعیـت جوامـع را افـراد داراي      14زند که  سازمان بهداشت جهانی تخمین می

هرچنـد آمـار   ).WHO, 2011: 27, 1049(دهد  معلولیت جسمی، ذهنی و روانی تشکیل می

دقیقی از تعداد افراد داراي معلولیت و نوع معلولیت آنها در سطح کشور وجـود نـدارد، امـا    

ها و مصاحبه با مسئولین منتشر شده است، تخمین  طبق آمارهاي غیررسمی که در خبرگزاري

نفـر را افـراد    000,11نفري شهر مشـهد حـدودًا    000,200,3شود از جمعیت تقریبی  زده می
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میلیـون   25دهد، این شهر ساالنه پذیراي حدود  تشکیل می 1حرکتی-معلولیت جسمی داراي

  .زائر است که در این میان نیز احتماالً افراد داراي معلولیت حضور دارند

رغـم متفـاوت بـودن     داراي معلولیـت علـی  در سطح نظري اعتقاد بر این است که افراد 

ار اجتمـاعی برابـري در جامعـه برخـوردار     نیازهایشان حق دارند از خدمات اجتمـاعی و رفتـ  

خواهند در تصمیمات مربوط بـه زنـدگیِ خودشـان و در     توانند و هم می ها هم می آن. شوند

امور حوزه عمـومی جامعـه درگیـر باشـند و مسـئولیت خـود را، خودشـان بـه دوش بکشـند          

افـزاي   در بحـث مشـارکت اجتمـاعی بـر تقابـل هـم      2، و تأکید پاتنـام  )19-21: 1391جبلی،(

هاي اجتمـاعی بـا اعتمـاد اجتمـاعی اسـت       مشارکت مدنی همۀ افراد جامعه و گسترش شبکه

)Putnam, 2000: 291-292(،   ــراد در انجمــن ــه اف ــز مشــارکت داوطلبان ــا و  دورکــیم نی ه

و افراد داراي معلولیت ) 66: 1389توسلی، (داند  مؤسسات را موجب نشاط اجتماعی آنها می

  .شوند گی از جامعه انسانی مشمول نظریات مشارکت اجتماعی میعنوان بخش بزر نیز به

سـویه   اما آنچه همواره در جامعه شاهد آن هستیم درخواست نیروي کار داوطلبانه یک

سرپرسـت، مراکـز    هایی مانند سازمان بهزیستی، مراکز نگهداري کودکان بی از طرف ارگان

در واقـع در حـال   . و دیگـر نهادهاسـت  نگهداري از افراد داراي معلولیت، مراکز توانبخشـی  

هاي جامعه چه در حوزه اشتغال رسمی و چه در حـوزه   حاضر سرمایه انسانی دلخواه سازمان

هاي  هاي داوطلبانه معموالً افرادي هستند که از وضعیت جسمانی، اجتماعی و مهارت فعالیت

  .مدنی بیشتري برخوردارند

هـاي   اوطلبانه در جامعه، به خاطر نگـرش کار د رسد جریان درخواست نیروي به نظر می

مانـده اسـت و معمـوالً ایـن      سویه بـاقی  موجود در جامعه نسبت به افراد داراي معلولیت، یک

هـا و   رساندن بـه انجمـن   شود که افراد داراي معلولیت توانایی یاري موضوع نادیده گرفته می

هـا و   فـاي نقـش بزرگسـالی آن   تواند در ای ها می هاي اجتماعی را دارند و این مشارکت گروه

                                               
وزارت مسکن و (اند  هاي حرکتی شده افرادي که به هر دلیلی دچار ضعف، اختالل یا عدم توانایی در اندام- 1

.)1368شهرسازي،

2. Putnam
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ترتیب هرچند تحـوالت اجتمـاعی و فرهنگـی     این به. کسب یک شغل دائمی تأثیرگذار باشد

در چند دهه اخیر سبب جذب بیشتر افـراد داراي معلولیـت در جامعـه شـده اسـت امـا هنـوز        

وجود برخـی موانـع از حضـور هرچـه بیشـتر افـراد داراي معلولیـت در جامعـه و اسـتفاده از          

  .کند شده در آن جلوگیري می هاي توزیع صتفر

ــران، بحــث مشــارکت اجتمــاعی و فعالیــت    حتــی در ســطح مطالعــات معلولیــت در ای

طـور خـاص مطالعـات     داوطلبانه افراد داراي معلولیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بـه 

اري و شده در شهر مشهد، به بررسی رضایت افـراد داراي معلولیـت از عملکـرد شـهرد     انجام

هاي شخصیتی آنها با سالمت روان محدود بوده است و درمجموع این  بررسی رابطه ویژگی

ونقـل، نگـرش جامعـه، وضـعیت اشـتغال و طراحـی        سیستم حمل: تحقیقات، عواملی ازجمله

کنند که بر وضعیت اجتماعی افـراد داراي معلولیـت    عنوان عواملی یاد می فضاي شهري را به

  .تأثیرگذار است

شــود و  عوامــل مــانع حضــور هرچــه بیشــتر افــراد داراي معلولیــت در جامعــه مــی  ایــن 

هاي افراد داراي معلولیت را در حوزه اشتغال رسمی، انتخاب رشته و محـل تحصـیل    انتخاب

بـا توجـه بـه نـرخ پـایین مشـارکت       . کنـد  و استفاده از مراکز تفریحی و عمومی محـدود مـی  

ش روي پیشـرفت، ارتقـاء، حضـور، مشـارکت و     اجتماعی در کشور براي بررسـی موانـع پـی   

همکاري افراد داراي معلولیت در جامعه، بازسـازي مفـاهیم و معـانی ذهنـی و تجربـه زیسـته       

هاي مستخرج از آن در جامعه ضـروري بـه نظـر     افراد داراي معلولیت و بررسی آماري مؤلفه

  .رسد می

  

  اهداف تحقیق

افراد داراي معلولیت شهر مشهد براي دسترسی این پژوهش به دنبال فهم این مسئله است که 

هاي فعالیت داوطلبانه با چه مشکالت و موانعی روبرو هستند و این موانع چه  به فرصت

بنابراین در وهله اول به دنبال شناخت موانعی است . هاي آنها دارد تأثیري در میزان فعالیت

هاي آماري به سنجش  وشسپس با ر. کند که حضور این افراد در جامعه را محدود می



  

  

  

  

83  |امین جعفري و همکاران... ندي،تجربه زیسته سالمندان از سالم

میزان تأثیر هرکدام از این عوامل بر وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت به 

شناخت  -1: بنابراین پژوهش حاضر شامل مراحل. پردازد هاي فعالیت داوطلبانه می فرصت

طه شناخت راب. 2هاي فعالیت داوطلبانه  هاي دسترسی افراد داراي معلولیت به فرصت مؤلفه

  .هاي فعالیت داوطلبانه است شده با دسترسی به فرصت اي و عوامل شناسایی متغیرهاي زمینه

  

  پیشینه تجربی

  تحقیقات داخلی

طـور مسـتقیم بـه موضـوع مشـارکت       شدة داخل کشور، کمتر به ازآنجاکه در مطالعات انجام

در ایـن بخـش    هاي داوطلبانه افراد داراي معلولیت پرداختـه شـده اسـت،    اجتماعی و فعالیت

هایی را که از نظر موضوعی بیشتر به موضـوع   هاي پیشین، آن کنیم از میان پژوهش تالش می

در ) 1394(محسـنی تبریـزي و کفشـیان    . اند، مورد بررسی قـرار دهـیم   تحقیق حاضر نزدیک

مقاله خود به دنبال فهم وضعیت افراد داراي معلولیت و سنجش عوامل مؤثر بر این وضـعیت  

هـا بیـانگر    هـاي پـژوهش آن   یافته. اند کمی بوده -د بر انزواي اجتماعی به روش کیفیبا تأکی

متـأثر از نگـرش جامعـه، عـدم تناسـب      افـراد داراي معلولیـت   این است که انزواي اجتماعی 

  .امکانات فیزیکی و محرومیت اجتماعی است

افراد هاي حقوق شهروندي  به بررسی اولویتپژوهشی  در) 1393(صارمی و گودرزي 

ــه اســناد و مــدارك معتبــر   داراي معلولیــت و  مشــکالت معــابر پیــاده و ســواره بــا مراجعــه ب

افـراد داراي معلولیـت   در این تحقیق آنها بر مشکالت معابر پیاده و سواره بـراي  . اند پرداخته

ارائـه  افـراد داراي معلولیـت   تمرکز دارند و استانداردهایی براي طراحـی شـهري مـورد نیـازِ     

شـده در   اند که یکی از اصول پذیرفته گیري کرده ها در این پژوهش چنین نتیجه آن. دان کرده

بین فالسفه، اصل حرکـت اسـت و جهـان سراسـر حرکـت اسـت و بـراي کلیـه اقشـار بایـد           

امکانات الزم براي سیر و پیشرفت فراهم باشد، افراد داراي معلولیـت نیـز از ایـن امـر مسـتثنا      

سازي شود تا آنهـا نیـز بتواننـد از     اي طراحی و مناسب گونه اید بههاي شهري ب نیستند و محیط

  ).1393و گودرزي، صارمی(کلیه امکانات آن بهره بگیرند 
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افـراد داراي معلولیـت   اي به جایگاه حقـوق شـهري    در مقاله) 1397(گرجی و شیرزاد  

مندي این افـراد   و بهرهاند و سیر قوانین مرتبط و حاکم بر جامعه در حوزه شهرسازي  پرداخته

هاي  صورت اسنادي مورد بررسی قرار داده و در نهایت به ارائه سیاست از فضاي شهري را به

تناسـب   ها مدعی این هستند که به آن. اند گذاري در این حوزه پرداخته راهبردي در امر قانون

هـا در ایجـاد عـدالت     هاي فـراروي دولـت   چالش رشد جمعیت شهرنشین در جهان، یکی از

مندي آنها از حقـوق شـهري اسـت کـه در      اجتماعی و اعتالي حقوق شهروندي، مسئله بهره

مندي دچار محرومیت و مشکالت خاصی هسـتند،   این میان آن دسته از افراد که در این بهره

  ).1397و شیرزاد،گرجی(نیازمند حمایت مضاعف هستند 

کیفیـت زنـدگی و    به بررسـی رابطـه هـوش هیجـانی،    ) 1391(حیدري پور و همکاران 

شـهر مشـهد بـا رویکـرد     افراد داراي معلولیـت  هاي شخصیتی با سالمت روان در بین  ویژگی

ارتباط این افراد  'سالمت روان'هاي مذکور با  طبق نتایج این تحقیق، مؤلفه. اند کمی پرداخته

افـراد  ل هاي افـزایش اشـتغا   اي به ارائه روش در مقاله) 1366(نوري . مستقیم و معناداري دارد

عوامل مؤثر بر اشتغال رسـمی آنهـا را بـه روش اسـنادي پرداختـه اسـت و        داراي معلولیت و

هاي موجود در جامعه، مقررات اسـتخدامی و نـوع معلولیـت را در ایـن      عواملی مانند نگرش

  .اند زمینه مؤثر برشمرده

هـاي   هدر کتابخانـ افـراد داراي معلولیـت   در پژوهشی به بررسی حقوق ) 1396(خلیلی  

افــراد داراي معلولیــت عمــومی شــهر تبریــز بــا روش پیمایشــی پرداختــه و معتقــد اســت کــه 

ها هستند، از این منظر که دسترسی بـه اطالعـات از    شهروندانی بدون حقوق در این کتابخانه

، در پـی  1395وي منطبق بر منشور حقوق شـهروندي مصـوبه   . ترین حقوق انسانی است مهم

از امکانـات برابـري در دسترسـی و    افـراد داراي معلولیـت   ت کـه آیـا   پاسخ به این سؤال اسـ 

هـاي شـهر    ها برخوردارند؟ او در مطالعه در سـطح کتابخانـه   استفاده از اطالعات در کتابخانه

تـر از حـد    هـا پـایین   تبریز به این نتیجه رسید که سطح خدمات عمومی برابر در این کتابخانـه 

  ).1396خلیلی، (متوسط است 
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به بررسـی کمـی توجـه مـدیریت شـهري نسـبت بـه افـراد         ) 1395(و همکاران  انصاري

به نظر آنها از عوامل مهـم برقـراري   . اند حرکتی شهر مشهد پرداخته-داراي معلولیت جسمی

دهـد   نتایج پژوهش آنها نشـان مـی  . عدالت اجتماعی یکسان بودن افراد در برابر قوانین است

سـازي فضـاي    شهرداري در توجه به این قشـر و مناسـب  که افراد داراي معلولیت از عملکرد 

  . شهر مشهد ناراضی هستند

هـاي اجتمـاعی را بـر مشـارکت      تأثیر آمـوزش مهـارت  ) 1395(پورحسین و همکاران  

حرکتـی مجتمـع نیکوکـاري رعـد تهـران بررسـی       -اجتماعی افـراد داراي معلولیـت جسـمی   

نتایج این پژوهش نشان . ل بوده استروش پژوهش آنها شبه آزمایش با گروه کنتر. اند کرده

آمـوزان   آموزي اجتماعی بر میزان و نحوه مشارکت دانـش  دهد برگزاري جلسات مهارت می

  .در ابعاد نهادي و غیر نهادي تأثیرگذار است

سازي محیط زندگی افراد داراي معلولیت جسـمی   به بررسی مناسب) 1385(حیدرپور  

هـاي سـازگار سـازي     سـازي، برنامـه   در بحـث مناسـب  کند  وي عنوان می. پردازد حرکتی می

منظور مشارکت آنها در کلیه امور جامعه  محیط با شرایط خاص افراد داراي معلولیت باید به

ها و رعایت حقوق افراد فرد داراي معلولیـت انجـام    توجه کند و با هدف برابرسازي فرصت

  .پذیرد

  

  تحقیقات خارجی

به بررسـی مطالعـات حـوزه شـهروندي و معلولیـت از      در فرا تحلیلی ) 2017(1اسپولچر

مقالـه منتشـر شـده در ایـن حـوزه،       365او با بررسـی  . پرداخته است 2015تا  1985هاي  سال

مقالــه  295شــده و از  اي انجــام موردآنهــا بــه روش اســنادي و کتابخانــه 70متوجــه شــد کــه 

. ه مربوط به جوامع آسیایی اسـت مقال 13مقاله مربوط به جوامع اروپایی و تنها  139باقیمانده 

از نظر اسپولچر این روند افزایشی در مطالعات این حوزه تحت تأثیر گفتمان شهروند فعال و 

اسـت، امـا    2006مصوبه سـازمان ملـل در خصـوص حقـوق افـراد داراي معلولیـت در سـال        

                                               
1. Sepulchre
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و عمدتاً درمجموع این مقاالت نتوانستند مفهوم درستی از شهروندي و معلولیت ترسیم کنند 

آن را محدود به بررسی حقوق اجتماعی کرده و از ورود به بحث مشارکت در کار، جامعه، 

  .اند خودداري کرده... ، حقوق جنسی و تحصیلیخانواده، تکنولوژي، 

هـاي دولـت    طور مشابه اقـدام بـه بررسـی سیاسـت     نیز به) 2017(و همکارانش  1برگس

هاي اجتمـاعی حقـوق    ها به بررسی مدل آن. اند دهانگلیس در اجراي مفاد این کنوانسیون کر

هـایی مثـل سـالمت اجتمـاعی، حقـوق       در انگلیس بـا تأکیـد بـر مؤلفـه    افراد داراي معلولیت 

CRPDسیاسی و فرهنگـی در تناسـب بـا سـند     
بـه بررسـی   ) 2017(3بـاگنتوس . انـد  پرداختـه 2

هـاي   ا بررسی سیاستشدن پرداخته است و ب در فرآیند جهانیافراد داراي معلولیت وضعیت 

هــاي رفــاه، بایــد  شــدن و گســترش دولــت کنــد کــه در فرآینــد جهــانی موجــود مطــرح مــی

تـري مـورد    بـه طـرز گسـترده   افراد داراي معلولیت صرفه و بیمه  به هاي درمانی مقرون مراقبت

.توجه قرار گیرد

 هــاي تجربــه کــار داوطلبانــه جوانـان فــرد داراي معلولیــت و چــالش ) 2016(4لیندسـاي 

المللـی طـی یـک نظرسـنجی      پایگـاه داده بـین   6کشور بـا اسـتفاده از    5موجود در آن را در 

وي همچنین مطالعات پیشین در مورد وضعیت افـراد داراي معلولیـت را   . بررسی کرده است

 1409هـاي او را   مونـه ن. مورد تحلیل قرار داده است تا درك بهتري از تجربه آنها ارائه دهـد 

گیـرد کـه    در این پژوهش لیندسـاي نتیجـه مـی   . دهند سال تشکیل می 30تا  12نفر از جوانان 

هاي کمی براي آنها فـراهم   رغم تمایل جوانان داراي معلولیت به کار داوطلبانه، فرصت علی

ونقـل و کمبـود    است که این متأثر از عواملی مثـل نگـرش منفـی کارفرمـا، مشـکالت حمـل      

  .هاي کارِ داوطلبانه است فرصت

                                               
1. Berghs
2. Convenction on the Rights of People With Disabilities / نامه حقوق افراد داراي معلولیت پیمان

3. Bagenstos
4. Lindsay
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را در افـراد داراي معلولیـت   در مقاله جامعـه بـدون مـرز، حقـوق     ) 2013(1ینکیراکوس

هـدف او، بررسـی مفـاهیم و مفـاد     . بررسی کرده است در کشور برزیل تعامل با دموکراسی

در کشـور  افـراد داراي معلولیـت   سازمان ملل متحد در مـورد حقـوق    2006کنوانسیون سال 

رغـم   ست، به نظـر وي افـراد داراي معلولیـت علـی    برزیل و ارزیابی میزان اجرایی شدن آن ا

شــان، همچنــان از حقــوق  تمــام اقــدامات جهــانی و دولتــی بــراي احیــاي حقــوق شــهروندي

  .اجتماعی برابري در جوامع برخوردار نیستند

به بررسی وضعیت مشارکت کودکان و نوجوانـان داراي معلولیـت   ) 2006(2اریکسون 

ست مشارکت براي رشد و رفاه بیشتر کودکـان بسـیار   وي معتقد ا. در مدارس پرداخته است

این مطالعه بر عوامل شخصی و محیطی که ارتبـاط نزدیکـی   . حیاتی و یک حق انسانی است

دهـد مشـارکت داراي ابعـاد     نتایج این پژوهش نشان می. کند با مشارکت فرد دارد تأکید می

. گیـرد  ا محیط شکل میمختلفی است و متناسب با تجارب شخصی و نحوه تعامل کودکان ب

گیرد که مشارکت کودکان و نوجوانان داراي معلولیت در مـدارس نسـبت بـه     وي نتیجه می

همساالنشان کمتر است و این به نوع تعامل و استقالل عمل آنها مرتبط است و نه به محیط و 

.نوع معلولیت آنها

خته اسـت و بـه   پرداافراد داراي معلولیت به بحث شهروندي و حقوق ) 2005(3موریس

هـاي عمـومی،    دنبال ارائه یک تعریـف عملیـاتی از شـهروندي و معلولیـت اسـت و سیاسـت      

منظور ارائه راهبردهاي مؤثر در حوزه حقوق شـهروندي   اجتماعی و اقتصادي این حوزه را به

افـراد داراي  پیشنهاد او براي بهبود وضعیت حقـوق  . بررسی کرده استافراد داراي معلولیت 

افـراد داراي  سـازي میـان    ظرفیـت  بـا نهـاد   هـاي مـردم   ایجـاد سـازمان  : انـد از  عبارتمعلولیت 

جـاي مـدل    ، بهبود نگرش مردم، وضع قوانینی مبتنی بـر مـدل اجتمـاعی نـاتوانی بـه     معلولیت

ونقل افراد داراي معلولیت و اصالحات قانون اساسی  پزشکی، بهبود وضعیت مسکن و حمل

  .کشورهاست

                                               
1. Kiracosyan
2. Eriksson
3. Morris
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  بندي پیشینه جمع

شـده در ایـن حـوزه     دهـد کـه مطالعـات خـارجی انجـام      شده نشان می یقات بررسیتحق

مفهوم شهروندي را عمدتاً در دسترسی به حقوق اجتماعی بررسی کرده و کمتر وارد بحـث  

مشارکت افراد داراي معلولیت در کار، جامعه، خانواده، تکنولوژي، تحصیل، حقوق جنسی 

هـاي داوطلبانـه افـراد     ات داخلی نیـز مطالعـه فعالیـت   تحقیق در(Sepulchre, 2017)اند شده

شـده نیـز بـه روش     عمده تحقیقات انجام. داراي معلولیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

شــده و از مراجعــه بــه میــدان و درك زمینــه و معــانی ذهنــی افــراد داري   اي انجــام کتابخانــه

  .اند معلولیت از حقوق شهروندي غافل شده

انـد و صـرفاً بـه     سد محققین توجه چندانی به مطالعه زمینـه موضـوع نکـرده   ر به نظر می 

اند که مربوط به حقوق شهروندي است و نه وظایف شهروندي،  بررسی موضوعاتی پرداخته

وظایف شهروندي به این معنی که رابطه افراد جامعه با شهر باید یـک رابطـه متقابـل و پویـا     

حقـوق و مقـررات الزم بـراي زنـدگی اجتمـاعی افـراد       قدر که جامعه در تعیـین   همان. باشد

شـان   گیري و انجام امور حوزه عمـومی  دخیل است، اعضاي جامعه نیز باید بتوانند در تصمیم

  .دخیل و تأثیرگذار باشند

هـا و   مشارکت و عضـویت داوطلبانـۀ افـراد ازجملـه افـراد داراي معلولیـت در انجمـن        

وه بر اینکـه باعـث افـزایش آگـاهی آنهـا از حقـوق       حضور هرچه بیشتر آنها در اجتماع، عال

کســب تجربــه بــراي اشــتغال و (توانــد در ایفــاي بهتـر نقــش بزرگســالی  شــود، مــی خـود مــی 

هاي بالفعل، شـکوفا شـدن    آموزي، گستردن دایرة تعامالت اجتماعی، تقویت توانایی مهارت

مت شـهروند فعـال   طورکلی هدایت از سکونت صرف در شهر بـه سـ   هاي بالقوه و به پتانسیل

  .نفس و نشاط آنها تأثیرگذار باشد بودن و افزایش اعتمادبه
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  مبانی نظري مشارکت و معلولیت

عنـوان متغیـر    هـاي داوطلبانـه بـه    در این بخش با توجه به بحث مشارکت اجتماعی و فعالیـت 

اعی و وابسته تحقیق، ابتدا نظریات مرتبط با اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نشاط اجتم

که جامعه آماري پژوهش حاضـر   نظریات نوسازي را مطرح کردیم و در ادامه با توجه به این

  .افراد داراي معلولیت هستند پارادایم قدیمی و جدید معلولیت نیز مطرح شده است

کنـد و   هاي کالن اجتماعی متمرکز می نظریه اعتماد اجتماعی تحلیل خود را بر ویژگی

کنـد و موجـب    هاي کالن اجتماعی در افراد انگیـزش ایجـاد مـی    گیمعتقد است که این ویژ

بنابراین وجـود اعتمـاد و شـبکه پیونـدها در افـراد، سـبب       . شود مشارکت و توسعه جامعه می

هاي سـرمایه اجتمـاعی    اعتماد یکی از مؤلفه. شود هاي اجتماعی می مشارکت آنها در فعالیت

هـاي اجتمـاعی را از    ت مـدنی و گسـترش شـبکه   پاتنام افزایش مشـارک . در نظریه پاتنام است

کند  یافته معرفی می سازوکارهاي تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیم

)Putnam, 2000: 291-292(نیز معتقد است اعتماد، نقش مهمی براي بهروزي  1اینگلهارت

  ).Inglehart, 1997: 68(دارد ... ذهنی، مشارکت سیاسی، عضویت سازمانی و 

ها و  معتقد است مشارکت اجتماعی از دو طریقِ عضویت داوطلبانه در انجمن2دورکیم 

از نظـر  . شـود  هاي مـذهبی منشـأ شـادي و نشـاط افـراد تلقـی مـی        مؤسسات و مجامع و گروه

هاي ظاهري افـراد معطـوف بـه دیگـران      هاي اجتماعی کنش نیز هرگاه در موقعیت 3پارسونز

هـاي   سطح باالي انسجام زمانی است کـنش . انجامد سجام با دیگران میباشد به همکاري و ان

در ایـن حالـت مسـئولیت و وفـاداري در قبـال      . افراد، اخالقی و معطوف به یک جمـع باشـد  

  ).250-241: 1389توسلی (رسد  حداعالي خود می دیگران و جامعه به

رتباط متقابل عوامل از دیدگاه روانشناسان اجتماعی مشارکت افراد در جامعه برآیند ا

ساختار بوروکراسی جامعه «در این راستا به نظر سیمن . باشد اجتماعی و روانشناختی می

                                               
1. Inglehart
2. Durkheim
3. Parsons
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توانند عالقه و نتایج  ها نمی سو انسان مدرن، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن از یک

اعمال و رفتارهاي خود را کنترل کنند و از سوي دیگر، کنترل جمعی و سیستم پاداش 

تواند  اي است که فرد بین رفتار خود و پاداش حاصله از جامعه نمی گونه اجتماعی نیز به

در چنین شرایطی احساس انفعال و بیگانگی بر فرد مستولی شده و او را . ارتباطی برقرار کند

  ).97: 1375محسنی تبریزي، (»دهد به کنشی منفعل و ناسازگار در قبال جامعه سوق می

. ورزند نوسازي بر تمایز دو نوع جامعه سنتی و مدرن تأکید می نظران مکتب صاحب

هایی از قبیل داشتن اقتصاد پیشرفته، انواع  بندي، جوامع مدرن داراي ویژگی طبق این تقسیم

هاي اجتماعی تمایزیافته، ثبات و توسعه سیاسی، باال بودن  هاي جدید، سازمان تکنولوژي

رفتار اجتماعی و طرز تفکر افراد در جامعه . ستنده... سطح تحصیالت، بهداشت و درمان و

ترین  گیرد که یکی از مهم هاي عینی و بیرونی شکل می مدرن نیز متناسب با همین ویژگی

در مقابل جامعه سنتی قرار دارد که به . آنها مشارکت افراد در امور سیاسی و اجتماعی است

وعه مشکالت ناشی از عدم سطح توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نرسیده و مجم

ها، موجب کمرنگ شدن مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی افراد  توسعه در این زمینه

  ).Lerner, 1964: 86  ;50: 1386غفاري و نیازي،(این جوامع شده است 

پارادایم قدیمی معلولیت مبتنی بر مدل پزشکی است، در این پارادایم فردي که داراي 

ت یا تجربه رویدادي نامطلوب در گذشته داشته واجد نقش بیمار تلقی شرایط نامطلوب اس

که از تکالیف اجتماعی معاف شده و انتظار این است ه این فرد از  نحوي شود، به می

دستورات پزشکی تبعیت کند تا خوب شود، در غیر این صورت فردي ناسازگار تلقی 

روي فرآیندهایی که در آن ایفاي  اما پارادایم جدید). 41-40: 1391جبلی،(خواهد شد 

کند، تأکید دارد و معتقد است برخورد  ها و وظایف اجتماعی، تبعیض را تولید می نقش

هاي جسمی  هاي جامعه تولید شده است و آسیب آمیز با این افراد، توسط سازمان تبعیض

  ).43-42: 1391جبلی،. شود لزوماً منجر به کیفیت پایین زندگی نمی

ها براي داشتن زندگی مستقل نیاز به خدمات  اي معلولیت مثل همۀ انسانافراد دار

آمیز ماي عالی و آنهاي دون،  گوناگونی دارند و نباید رفتار انسانی نرمال و رویکرد تبعیض
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هاي اجتماعی قرار گیرد، پارادایم جدید تأکید دارد که همه مردم در طی  مبناي سیاست

کنند و  ولیت بودن تا داراي معلولیت بودن حرکت میزمان روي پیوستاري از بدون معل

الجرم همه افراد در طول زندگی خود به طرق مختلفی مثل عوارض ناشی از کهولت سن و 

  ).43: 1391جبلی،(کنند  طور موقت یا دائمی تجربه می حوادث، معلولیت را به

  بندي نظري جمع

هـاي عینـی و    اد، متناسـب بـا ویژگـی   بر اساس نظریات نوسازي، رفتار اجتماعی و تفکـر افـر  

گیرد که مشارکت افراد در امور سیاسـی و اجتمـاعی یکـی از     بیرونی جامعه مدرن شکل می

در این میـان افـراد داراي معلولیـت نیـز ماننـد سـایر       . )67: 1389توسلی (ترینِ آنها است  مهم

به نظر پاتنام هر . ندگیري در امور آن دار اعضاي جامعه نیاز به مشارکت در اجتماع و تصمیم

بـه نظـر   . چه اعتماد در یک جامعه در سطح باالتري باشد احتمال مشارکت بیشتر خواهد بود

هـا   هاي مشارکت مدنی از اشکال ضروري سرمایه اجتماعی است و هرچه این شبکه او شبکه

توسـلی  (شـود   تر باشد احتمال همکاري اعضا در جهت منـافع تقویـت مـی    در جامعه متراکم

در مقابل تجربه تبعیض در رابطه با نهادها، موجب کاهش اعتماد فـرد بـه   ). 241و  67: 1389

  ).Rothstein Stolle, 2008: 33(شود  تبع آن به سایر افراد جامعه می آنها و به

هـاي مختلـف بـراي حضـور در جامعـه       چنانچه شاهدیم افراد داراي معلولیت در زمینه

ونقـل   ابر و امـاکن عمـومی و تفریحـی، سیسـتم حمـل     فضاي شهري، آموزشـی، معـ  : ازجمله

کنـد   عمومی دچار تبعیض و نابرابري هستند و این در حالی اسـت کـه گـائوتري اشـاره مـی     

بسترسازي مشارکت در جامعه و نهادینه کـردن بحـث مشـارکت در افـراد و جامعـه مسـتلزم       

ایـن پـژوهش متغیـر    بنابراین مباحث، . تأمین امکانات مادي و تخصصی الزم در جامعه است

هاي داوطلبانه در نظر گرفته  وابسته خود را وضعیت دسترسی افراد داراي معلولیت به فعالیت

  .است

همچنــین پــس از بررســی مشــکالت و موانــع افــراد داراي معلولیــت در بخــش کیفــی  

پژوهش براي حضور هرچه بیشتر افراد داراي معلولیـت در جامعـه و بـا توجـه بـه تحقیقـات       
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ــین  ــیرزاد،  گ(پیش ــی و ش ــودرزي،  1397رج ــارمی و گ ــی،  1393؛ ص ــر )1396و خلیل ، متغی

سیســتم  -1: وضـعیت دسترســی افـراد داراي معلولیــت بـه فضــاي شـهري را بــا شـش مؤلفــۀ     

محـل   -5امـاکن آموزشـی    -4هـاي شـغلی    محـیط  -3معـابر عمـومی    -2ونقل عمومی  حمل

  .درمانی در نظر گرفته شد فضاهاي عمومی، تفریحی، اداري و -6) خانه و محله(سکونت 

گرایش . آید اي از عوامل به وجود می معتقدند رفتار در پی زنجیره 2و فیش باین 1آیزن

سوي رفتار، یک متغیر فردي است که در آن فرد، انجام یک رفتار را از نظـر خـوب و بـد     به

سـت کـه   کننـده نفـوذ و فشـار اجتمـاعی ا     متغیر هنجار ذهنی، منعکس. کند بودن ارزیابی می

کند که سطح اثرگذاري هر یک از آنها  شخص براي انجام یک رفتار احساس و ادراك می

در به وجود آمدن قصد و نیت یکسان نیست و بستگی به شخصیت فرد و اوضـاع اجتمـاعی   

  ).11-9: 1373رفیع پور،  ;61: 1391بلوردي و بلوردي،(دارد 

ر بررسی رابطـه هـوش هیجـانی،    د) 1395:42(در این راستا حیدري پور و همکارانش 

هـاي شخصـیتی را    هاي شخصیتی با سـالمت روان، مؤلفـه ویژگـی    کیفیت زندگی و ویژگی

مضـامین و مقـوالت مسـتخرج در بخـش     . اند عنوان متغیر مستقل تحقیق خود در نظر گرفته به

هـاي   کیفی این پژوهش حـاکی از ایـن بـود کـه افـراد داراي معلولیـت متناسـب بـا ویژگـی         

ی خود، راهکارهاي متفاوتی براي مشارکت داوطلبانه و برخورد با موانع حضورشان شخصیت

  .کنند در جامعه اتخاذ می

این ویژگی در کنار نوع و شدت معلولیت، انتظـارات متفـاوتی از مسـئولین، نهادهـاي      

نگرش منفی جامعه نیز ازجمله مقـوالت  . کند هاي جمعی براي آنها ایجاد می قانونی و رسانه

ثیرگذار بر وضعیت تمایل و دسترسی آنها به فعالیت داوطلبانه بود که افراد داراي معلولیت تأ

نگـرش کارفرمـا، کارکنـان    : ایـن نگـرش شـامل   . انـد  هاي خود به آن اشاره کرده قول در نقل

بنـابراین بـا   . شـود  هاي دولتی مرتبط، خانواده دوستان، آشنایان و سایر افراد جامعه می ارگان

هاي مرتبط با متغیرهاي مستقل نگـرش   شده از بخش کیفی، سنجه مقوالت استخراجتوجه به 

                                               
1. Ajzen
2. Fishbein
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جامعه از دید افراد داراي معلولیت در حوزه خانواده، دوستان، آشنایان، کارفرمایان و عرصه 

هاي شخصیتی، میزان رضایت از عملکرد مسئولین، نهادهاي قـانونی،   عمومی جامعه، ویژگی

  .ي براي بررسی آماري در پرسشنامه جاي داده شدندها و وضعیت اقتصاد رسانه

طبق نتایج بخش کیفی وضعیت دسترسی به امکانات و فضـاهاي آموزشـی و محتـواي    

ــوع و شــدت    ــا ن ــت درســی متناســب ب ــت نیســت معلولی ــراد داراي معلولی ــراد در . اف ــن اف ای

ضـاهاي  اند که بـا وجـود مشـکالت دسترسـی بـه امکانـات و ف       هاي خود اشاره کرده قول نقل

ها انگیزه خـود را بـراي ادامـه     آموزشی و عدم تناسب محتواي درسی با شدت معلولیت، آن

هـا   هـایی هسـتند کـه حضـور در کـالس      داده یا مجبور بـه انتخـاب دانشـگاه    تحصیل ازدست

هـاي فعالیـت داوطلبانـه آنهـا را محـدود و افـراد داراي        این وضـعیت فرصـت  . اجباري نباشد

  .اي اجتماعی دور خواهد کرده معلولیت را از گروه

هـاي مناسـب بــراي    هــایی کـه گـائوتري جهـت ایجــاد بسترسـازي     شـرط  یکـی از پـیش  

و اطالعــات کــافی و ) بعــد سـازمانی (کنـد نهادهــاي مشـارکتی    مشـارکت مــردم عنـوان مــی  

ها، به نهادینه کـردن   شرط به عقیده او وجود این پیش. امکانات مادي و تخصصی الزم است

ترتیـب ایـن    این به). 76-1383:75پناهی، (شود  د مشارکت در جامعه منجر میو تثبیت فرآین

تحقیق متغیر وضعیت دسترسی به امکانات و فضاهاي آموزشی و محتواي درسی مناسـب را  

عنوان یکی از متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بـر وضـعیت تمایـل و دسترسـی افـراد داراي       نیز به

هاي اجتمـاعی در   لبانه و حضور هر چه بیشتر در فعالیتهاي فعالیت داوط معلولیت به فرصت

  .نظر گرفته است

  

  شناسی تحقیق روش

هـاي   که در این حوزه با ضعف پژوهش با توجه به اینبراي بررسی موضوع پژوهش حاضر، 

هــا عمومــاً برآمــده از بافــت اجتمــاعی   اي در داخــل کشــور مواجــه هســتیم، و نظریــه  زمینــه

هـا و تحقیقـات    ت، طبیعتاً عوامـل و متغیرهـاي مسـتخرج از نظریـه    کشورهاي توسعه یافته اس

هـاي کیفـیِ بـاز و     به همین خاطر با انجام مصاحبه. پیشین، از جامعیت کافی برخوردار نیستند
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مند را استخراج کرده تا نهایتاً امکان لحاظ کردنِ آنهـا در   تحلیل مضمونی آنها، عوامل زمینه

  .پرسشنامه کمی فراهم گردد

در  .و با راهبرد مطالعه موردي اسـت کمی -ن ترتیب رویکرد پژوهش حاضر کیفیبدی

آوري داده در بخـش کیفـی تـا جـایی ادامـه یافـت کـه اشـباع نظـري در           جمـع  این پژوهش

تدوین پرسشنامه بر اساس مضامین و مفاهیم مسـتخرج  . خصوص سؤاالت تحقیق حاصل شد

عوامـل  پیشـین صـورت گرفـت و در ادامـه     هاي کیفی، نظریات و تحقیقات  از محتواي یافته

هاي فعالیـت داوطلبانـه بـه     مؤثر بر وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت به فرصت

  .لحاظ آماري بررسی گردید

هـاي عمیـق فـردي و در بخـش کمـی       آوري داده در بخـش کیفـی مصـاحبه    ابزار جمع

اسـاس روش گلولـه برفـی     انتخاب نمونه در بخـش کیفـی بـر   . پرسشنامه محقق ساخته است

نفري کـارآموزان،   160معطوف به هدف و در بخش کمی با توجه به در دست بودن لیست 

مجتمـع آموزشـی نیکوکـاري افـراد     ) نفـر  137(سال  40تا  15یک تمام شماري از افراد بین 

قسمتی لیکـرت اسـتفاده شـده     در طراحی پرسشنامه از طیف پنج. داراي معلولیت مشهد است

  .است

شـهري مشـهد،    ونقـل درون  سازي و سیستم حمـل  ازآنجاکه با توجه به وضعیت مناسب

افراد داراي معلولیت در تمامی سطح شهر تـردد و فعالیـت ندارنـد و جامعـه هـدف مـا بایـد        

عالوه بـر امکـان تـردد در فضـاي شـهري، درك روشـنی از مشـارکت اجتمـاعی و فعالیـت          

معه آماري ایـن تحقیـق افـراد داراي معلولیـت عضـو      داوطلبانه داشته باشند، بر این اساس جا

  .مجتمع آموزشی نیکوکاري توانیابان است

وآمـد بـراي تـردد کـارآموزانش اسـت و       این مجتمع آموزشی مجهز به سرویس رفـت 

کارآموزان آن با داشتن سطحی از تحصیالت و حضور در اجتماع احتماالً درك روشنی از 

آمـوزي مخـتص    مرکز، تنهـا مرکـز آموزشـی و مهـارت     این. مشارکت در امور جامعه دارند

حرکتی در شهر مشهد است و سایر مراکـزي کـه افـراد داراي    -افراد داراي معلولیت جسمی

فیـاض  (هـا   معلولیت جسمی و ذهنی در آن حضور دارند شامل مراکز نگهداري و آسایشگاه
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اي معلولیـت خیلـی   هسـتند کـه عمـدتاً افـراد دار    ) بخش، شهید بهشتی، همدم و جواداالئمـه 

  .کنند شدید را نگهداري می

  

  مفاهیم اصلی

  :ارائه کرده 1981طبق آخرین تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال : 1معلولیت

معلولیت عبارت است از عوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا ترکیبی از آنها «

صورت طبیعی  ی او بهکه در زندگی شخص اثر سوء ایجاد کند و مانع ادامه زندگ نحوي به

  ).WHO, 2001: 1048(»شود

  

  :2فعالیت داوطلبانه

فعالیتی بشردوستانه و اقدامی جمعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بدون 

گیرد هاي فرهنگی صورت می منفعت مالی، که با هدایت سرمایه انسانی و سرمایه

)Lindsay, 2016: 1535; Wilson, 1997: 1129; Stroull, 2004: 698.(

  

  :3مشارکت اجتماعی

هاي  مشارکت از بعد عمل و تعهد به معنی شرکت فعاالنه در گروه و انواع فعالیت«

اجتماعی است و از بعد حالت و وضع به معنی تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در امور 

).258: 1366بیرو،(»جامعه است

                                               
1. Disability
2. Volunteer Activity

هاي  ریه و به نفع دیگران، کار دانشجویی، کار داوطلبانه و مشارکت در انجمنتواند امور خی انواع فعالیت داوطلبانه می

هاي سرود و تئاتر جوانان، فعالیت سیاسی در ستادها و  هاي ورزشی، گروه آموزشی، باشگاه- دانشجویی- علمی

  .باشد... هاي حمایتی و  رسانی به کمپین هاي فرهنگی، هنري و مذهبی، کمک شوراهاي محلی و شهري، فعالیت

3. Social Participation
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مینه سازمانی است که مشارکت مردمی به معناي کوشش و تالش جمعی در یک ز«

»شان هستند کارگیري و صرف منابع درصدد دستیابی به اهداف جمعی اعضا با به

)Rahman, 1993: 50 .(»یافته است که افراد در آن بر  مشارکت اجتماعی فرآیندي سازمان

مبناي اعتماد، از روي آگاهی و داوطلبانه به فعالیت مشترك در راستاي اهداف جمعی 

  ).290: 1375چلبی، (»پردازند می

  

  هاي کیفی یافته

شده به کمک کدگـذاري نظـري مبتنـی بـر تحلیـل مضـمونی محتـواي         آوري هاي جمع داده

کیفی در راستاي شناخت عوامل مؤثر بر دسترسی افراد داراي معلولیت به فعالیت داوطلبانـه  

افـراد داراي   نفر از اعضاي مجموعه آموزشـی  15تعداد نمونه در بخش کیفی . تفسیر گردید

پـس از اسـتخراج   . سـال بـود   40تـا   15شـوندگان بـین    معلولیت مشهد و دامنه سنی مصـاحبه 

بندي آنها، با توجـه بـه مفـاهیم و     هاي کیفی و مقوله از محتواي مصاحبه) مفاهیم(کدهاي باز 

بنـدي گردیدنـد،    مضامین مشترك، مقوالت و کدهاي مستخرج در شش مضمون کلی دسته

ــایج آن  ــدول کــه نت ــه. 1در ج ــتارائ ــه در  .شــده اس ــورد مطالع ــت م ــراد داراي معلولی اف

  :اند هاي خود اظهار داشته مصاحبه

هـاي مردمـی و اجتمـاعی،     ترین موانع پـیش روي آنهـا بـراي مشـارکت     یکی از اصلی«

  »رسمی یا داوطلبانه، وضعیت دسترسی در فضاي شهري است

راي معلولیت براي حضور در شـهر  وضعیت موجود حاکی از فشاري است که افراد دا 

هـاي   افراد داراي معلولیت براي حضور در بخش. شوند شان متحمل می و انجام امور شخصی

روهـا، وسـایل    هـا، پیـاده   هاي خودپرداز، ادارات، پارك ها، دستگاه بانک: مختلف شهر مانند

... و هاي بهداشـتی عمـومی   هاي آموزشی، سرویس ونقل عمومی، محل سکونت، مکان حمل

  .دچار مشکل دسترسی هستند

طــور کــه پاتنــام بــه اهمیــت اعتمــاد اجتمــاعی در ایجــاد تمایــل افــراد بــه انجــام   همــان 

دهد عـدم تناسـب امکانـات     ها نیز نشان می قول هاي جمعی مطرح کرده است، نقل مشارکت
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القـا  فیزیکی و تخصصی الزم با وضعیت جسمی افراد داراي معلولیت، این مسئله را بـه آنهـا   

انـد و   توجـه  کند که افراد جامعه، مسئولین و نهادهاي جامعه نسبت به مشـکالت آنهـا بـی    می

امکانات شهري عمدتاً منطبق با نیاز افراد بدون معلولیت طراحی و نیاز افراد داراي معلولیـت  

  .نادیده گرفته شده است

جامعه رقم خواهد زد اعتمادي افراد داراي معلولیت را نسبت به سایر افراد  این روند بی

اعتمـادي در روابـط و تعـامالت اجتمـاعی ایـن افـراد بـا سـایرین مـنعکس           و ماحصل این بی

کـه افـراد داراي معلولیـت حضـور در مراکـز تفکیـک شـده، دوري از         نحوي خواهد شد، به

فضاهاي عمومی و برقراري ارتباط با سایر افراد داراي معلولیت را در اولویت قرار داده و بـه  

  .ازپیش منزوي خواهند شد حاظ اجتماعی بیشل

حمایـت   عـواملی ماننـد نگـرش منفـی جامعـه، عـدم      . 1طبق مضامین و مفـاهیم جـدول   

هـاي   ونقل نامناسب، توزیع نابرابر فرصت ها، سیستم حمل مسئولین و نهادهاي قانونی و رسانه

تناسـب فضـاي   شغلی، آموزشی و فعالیت داوطلبانه، وضعیت اقتصادي نامطلوب، طراحی نام

هــاي عمــومی، درمــانی، تفریحــی و درمــانی، فضــاهاي آموزشــی، محــل   شــهري در بخــش

هاي شغلی و معابر عمومی، مانع حضور هرچـه بیشـتر آنهـا در جامعـه شـده       سکونت، محیط

هاي افراد داراي معلولیت شهر مشهد را در حـوزه اشـتغال، فعالیـت     این عوامل انتخاب. است

. تحصیل و استفاده از مراکز تفریحی و عمومی محدود کـرده اسـت  داوطلبانه، رشته و محل 

افراد داراي معلولیت به دنبال کسب استقالل فردي و اقتصـادي در امـور خودشـان هسـتند و     

هـاي موجـود و نـابرابر در جامعـه      وجود چنین موانعی، استقالل آنهـا را محـدود بـه فرصـت    

  :کنند ر میافراد داراي معلولیت مورد مطالعه اظها. کند می

تا زمانی که شغلی به دست نیاوریم و به لحاظ اقتصادي تأمین نباشیم و فضاي شـهري  «

سازي نشده باشد، زمینـه ورود بـه جامعـه و مشـارکت در امـور آن بـراي مـا مهیـا          نیز مناسب

  ».نیست
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  برخی از مفاهیم و مضامین -1جدول 

مضامین  مفاهیم  قول نقل

ا یه اتوبوس ها منتظر می مونیم ت ساعت

. سازي شده بیاد یا تاکسی گیرمون بیاد مناسب

ریم مسافرت مجبوریم رو زمین بشینیم و  می

  بریم داخل اتوبوس

  ها ها و تاکسی مناسب نبودن اتوبوس

تم
س

سی
  

ل
حم

 
ی

وم
عم

ل 
ونق

  

ي
هر

 ش
ي

ضا
ر ف

 د
ی

رس
ست

 د
ت

عی
ض

و
  

هاي عمومی و  هاي سطح شهر و مکان رمپ

ون ماشین تفریحی یا شیبشون زیاده یا جلوش

  پارك کردن

ها، فضاهاي  مناسب نبودن رمپ

  عمومی و تفریحی

ی
وم

عم
ر 

عاب
م

  

هاي شغلی رو به خاطر پله یا نبودن رمپ  فرصت

  .دیم از دست می
  مناسب نبودن محیط شغلی

ی
غل

 ش
ط

حی
م

  

مونم تا متصدي  رم بانک، کلی منتظر می وقتی می

بیاد مدارکمو بگیره، ورودي شهرداري میدون 

  مپ نداره و جلوش یه جدول بزرگهشهدا ر

مناسب نبودن فضاهاي اداري، بانک و 

  ها عابر بانک

ی
ح

ری
تف

ي، 
ار

اد
ی، 

وم
عم

ا 
ض

ف
  

رفتم خونه که بتونم  دوران مدرسه زنگ تفریح می

  برم دستشویی
  هاي بهداشتی مناسب نبودن سرویس

مجبور بودم پیام نور رو انتخاب کنم، کالساش 

  غیرحضوریه
  ابمحدودیت انتخ

ی
زش

مو
 آ

ن
اک

ام
  

روهاي  نونوایی، لوازم تحریر، سوپر مارکت، پیاده

  مون نامناسبه محله
  دسترسی محلی

ت
ون

سک
ل 

ح
م

  

ساله نتونستم برم خونه خواهرام، چون  20

آپارتمانشون کلی پله داره، ویلچرم از در حمام 

  جا نمیشه داخل

  دسترسی در آپارتمان و منزل
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مضامین  مفاهیم  قول نقل

  هزینه خرید وسیله کمکی  خرم ر برقی میاگر درآمد داشته باشم ویلچ

ي
اد

ص
اقت

ت 
عی

ض
و

  

  وآمد با آژانس رفتهزینه   هزینه تاکسی و آژانس زیاد می شه

روند تمدید / دن هزینه نمی براي جراحی کمک

  درصد عارضه طوالنیه

کارت هاي جراحی و تمدید  هزینه

  بهزیستی

تونی براي چیزي  درآمد که نداشته باشی نمی

  ي کنیریز برنامه
  نداشتن شغل و درآمد ثابت

  مستمري پایین بهزیستی  هزار تومنه 150تا  53مستمري بهزیستی ماهیانه 

بارها به خاطر مناسب نبودن فضا، کاري رو از 

  دست دادم

دغدغه کسب شغل دائمی

مناسب نبودن ساختمان و فضاي 

  کاري

بینن من مجبورم، کمترین حقوق رو به  چون می

  با تأخیردن و  من می

  حقوق و مزایاي پایین

سوءاستفاده کارفرما از وضعیت افراد 

  داراي معلولیت

تونیم بگیم، خصوصی  کارفرما میگه نه، ما چی می

  هم هست

عدم نظارت به وضعیت استخدامی

  و دولتی بخش خصوصی

حتی یک بار هم نتونستم خودم برم قسمت 

برگزار ها طبقه باال  تئاتر، کالس آموزش یا آمفی

  کردن بیاد طبقه همکف شد و قبول نمی می

مناسب نبودن ساختمان و فضاي 

  دانشگاه و مدارس

ت
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  عدم همکاري کارکنان آموزشی

هاي  مشکل تمرکز داشتم و درس.....بعد شروع 

شیمی و عربی و فیزیک برام سخت بود، 

  .انشگاه نرفتمسختی دیپلم گرفت، دیگه د به

و محتواي درسی مناسب نبودن 

  امکانات آموزشی

مجبوري دانشگاه غیرحضوري بري و یا مدرسه 

  نزدیک خونه
  ونقل عمومی سیستم حمل

گن خبري  ري می بهزیستی براي استخدام می

شهرداري / بینی نیرو گرفتن نیست اما بعد می

خیلی پیگیري الزم داره تا شاید کارت انجام 

  .بشه

مناسب بهزیستی و نااسخگویی پ

  شهرداري
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و
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سئ

 م
ت

مای
ح

ی
ون

قان
ي 

ها
اد

نه
شه به ما  اگر برنامه فرهنگی هم انجام می  

  .رسانی نمی کنن اطالع

رسانی ضعیف بهزیستی در  اطالع

  حوزه معلولیت
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مضامین  مفاهیم  قول نقل

قانون حمایت از افراد داراي معلولیت اجرا  نمی 

  .کنن ها هم پیگیریش نمی شه و نماینده

مسئول در قبال  هاي حمایت ارگان عدم

  اشتغال افراد داراي معلولیت

  .بهزیستی دغدغه مشکالت ما رو نداره
عدم اعتماد افراد داراي معلولیت به 

  هاي حمایتی مرتبط ارگان

ها باید در هفته حداقل سه ساعت برنامه  رسانه

  .آموزشی به ما اختصاص بدن، اما خبري نیست

در ی موزشعدم وجود برنامه آ

افراد داراي معلولیت در خصوص

  هارسانه

هاي کوچیکم  تو فضاي عمومی و مهمونی بچه

کنن که چرا این جوري  مدام ازم سؤال می

  هستی؟

  ازکودکان سؤال پرسیدن 

  افراد داراي معلولیت
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ش 

گر
ن

  

گن خدا شفا  شن و می مردم از کنارمون رد می

  بده، خدا رو شکر

افراد جامعه به افراد آمیز  نگاه ترحم

  داراي معلولیت

خوام ردشم، مردم به من پول  از خیابون که می

  !!!دن می
  فرد داراي معلولیت نیازمند است

  تو که همش تو دست و پایی
افراد داراي معلولیت از پس کاري 

  .آیند برنمی

مگه معلوالن هم لیسانس : خانومی به من گفت

  می گیرن؟

ت تحصیالت افراد داراي معلولی

  ندارند

همه مشکل  وقتی از نظر مالی تأمین نباشی یا بااین

وآمد، خب ناخودآگاه به سمت جامعه  رفت

  !ري نمی

  هاي اقتصادي دغدغه
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دسترسی به -وآمد مشکالت رفت

  فضاهاي عمومی و شهري

زدم، به انجمن حمایت از کودکان سرطانی زنگ 

اونا کامالً منو میشناسن، با اینکه درخواست 

  نیروي داوطلب داده بودن، قبول نکرد

نگاه منفی به حضور افراد داراي 

  ها معلولیت در انجمن

زده  جاهاي مختلف واسه کار رفتم و نشد، دل

  شدم از نگاه مردم،

کنم آگه واسطه کار داوطلبانه برم بازم  فکر می 

  شنوم همین جوابارو می

تمامی  بسط دادن نگاه منفی به

  توسط افراد داراي معلولیتها فعالیت

  گیري انگیزگی، کناره زدگی و بی دل
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هـاي مضـاعفی پـیش روي افـراد داراي      بر اساس مضـامین و مفـاهیم فـوق محـدودیت    

شـود، او مسـلماً    معلولیت وجـود دارد، زمـانی کـه بـه فـرد داراي معلولیـت شـغلی داده نمـی        

هـاي اقتصـادي، مـانع حضـور او در جامعـه       تصادي مناسبی ندارد و همین دغدغـه وضعیت اق

سـازي در شـهر نیـز بـا      افراد داراي معلولیت به لحاظ دسترسی فیزیکی و مناسب. خواهد شد

هـا دچــار محــدودیت   نـام در مــدارس و دانشــگاه  مشـکل مواجــه هســتند و حتـی بــراي ثبــت  

شـود کـه مناسـب     صرفاً به مواردي محـدود مـی  ها  هاي آن در این وضعیت انتخاب. شوند می

هاي اجتماعی و تفریحات آنهـا را   وضعیت جسمی آنهاست و این موضوع سایر ابعاد فعالیت

  .دهد الشعاع قرار می نیز تحت

هاي افراد داراي معلولیت موردپژوهش از طرفی وضعیت نامناسب اقتصـادي و   قول نقل

حمایت  دهنده عدم دهد و از طرفی نشان شان میهاي آموزشی را ن دسترسی نامناسب به مکان

دسـت   هایی ازایـن  محدودیت. افراد داراي معلولیت از طرف نهادهاي دولتی و حمایتی است

در کنار عدم پیگیري، پاسـخگویی و حمایـت نهادهـاي قـانونی و حمـایتی مشـکالت افـراد        

  .کند داراي معلولیت را دوچندان می

  :طبق گفته افراد داراي معلولیت

تواننـد از افـراد داراي معلولیـت     وپرورش که می هایی مانند بهزیستی و آموزش ارگان«

. کننـد  هاي خود استفاده کنند نیز از این امر خـودداري مـی   ها و سمت کرده در پست تحصیل

مثال حتی معلمان مـدارس اسـتثنایی یـا کارکنـان ادارات بهزیسـتی نیـز از بـین افـراد          عنوان به

  .»شوند استخدام نمیداراي معلولیت 

هـا در قـوانین، حقـوق اشـتغال افـراد داراي معلولیـت را در نظـر         در واقع وقتـی دولـت   

هـاي دولتـی و حمـایتی نیـز      تبـع آن اسـتخدام ارگـان    پردازند، به گیرند یا کمتر به آن می نمی

 الزم بـه ذکـر  . فرصت اشتغال و حضور در اجتماع را به افـراد داراي معلولیـت نخواهنـد داد   

است که این موضوع بر وضعیت اقتصادي این افراد همچنـین نگـرش افـراد جامعـه بـه آنهـا       

  :به گفته افراد داراي معلولیت مورد مطالعه. اثرگذار خواهد بود
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کند و بـه مـا اعتمـاد     کارگیري نمی وقتی اداره بهزیستی که باید حامی ما باشد، ما را به«

هـاي مـا    هـا و افـراد جامعـه بـه توانـایی      ایر بخـش توان انتظار داشت که س کند چطور می نمی

  »اعتماد کنند؟

در سلسله مراتبی که براي نیازهاي انسان در نظر گرفته نیاز به ) 452: 1381(مازلو 

خودشکوفایی را در باالترین مرتبه قرار داده است و رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و 

ها و شرایط اجتماعی موجب برآورده  موقعیتاز نظر وي . داند هاي اجتماعی می شرط پیش

ها و رفتارهاي خاصی در  نوبه خود موجب ایجاد نگرش شود و این به شدن یا نشدن نیازها می

پاتنام نیز اعتماد اجتماعی را یک دارایی ضروري براي نظام اجتماعی . گردد فرد می

هاي مشارکت مدنی  کهبرشمرده و آن را ناشی از دو منبع هنجارهاي معامله متقابل و شب

از نظر او هر چه اعتماد در یک جامعه در سطح باالتري باشد احتمال مشارکت . داند می

,Putnam(بیشتر خواهد بود  2000: 291.(  

در مقایسه این مباحث نظري و آنچه در جامعه ایران جریان دارد واضح است که افراد 

ایه خود پیش رو دارند و شرکت در داراي معلولیت موانع زیادي براي تأمین نیازهاي پ

از . هاي داوطلبانه زمانی معنادار خواهد داشت که بتوانند این نیازها را تأمین کنند فعالیت

اعتمادي  طرفی عملکرد نامناسب نهادهاي حمایتی و مسئولین مرتبط، موجب ایجاد حس بی

هاي اصلی  ز مؤلفهطور که گفته شد وجود اعتماد اجتماعی یکی ا در آنها شده است، همان

  .در گرایش افراد به فعالیت داوطلبانه است

یکی دیگر از مضامین مستخرج، نگرش منفی جامعـه نسـبت بـه افـراد داراي معلولیـت      

است، نگرش و رفتار افراد در جامعه نسبت به افراد داراي معلولیت باعث شده است آنها بـه  

راحتـی داشـته باشـند چـون همگـی      هنگام حضور در مجتمع افراد داراي معلولیت احسـاس  

افـراد داراي  . درك مشابهی از پدیـده معلولیـت دارنـد و رفتـار یکسـانی بـا یکـدیگر دارنـد        

اند  معلولیت اظهار دارند که از زمان حضورشان در این مجتمع روحیه بهتري دارند و توانسته

ردم آنهـا را معـذب   اما در خارج از فضاي مجتمع نگاه منفی م. نفس خود را بازیابند اعتمادبه

طبق برداشت آنها، افراد جامعه به آنها به چشم نیازمند، سربار، بیمار و کسـی کـه از   . کند می



  

  

  

  

103  |امین جعفري و همکاران... ندي،تجربه زیسته سالمندان از سالم

هـاي   دهد کـه حتـی انجمـن    ها همچنین نشان می قول نقل. کنند آید نگاه می پس کاري برنمی

  .کی کندتواند به آنها کم کنند فرد داراي معلولیت نمی حمایتی و داوطلبانه نیز گمان می

گرچه افراد داراي معلولیت در فضاي تفکیک شده احساس راحتی بیشتري دارنـد، امـا   

. این امر خود به تفکیک و ایزوله سازي هر چه بیشتر آنها از سایر افراد جامعه خواهد انجامید

هایی ناشی از وجود نگرش منفی به حضـور افـراد داراي معلولیـت در جامعـه      چنین برداشت

هـاي اجتمـاعی،    رتیب باوجود تمایل افراد داراي معلولیت به شرکت در فعالیتبدین ت. است

هـا فرصـت حضـور در ایـن      هـاي فعالیـت داوطلبانـه، آن    عالوه بر عدم توزیع مناسب فرصت

ها را به سبب شرایط اجتماعی موجود در خصوص نگرش به افـراد داراي معلولیـت،    فعالیت

  .شهري و قوانین حاکم بر جامعه ندارند وضعیت اقتصادي، وضعیت دسترسی به فضاي

مرور امید و انگیـزه خـود را بـراي     اي است که افراد داراي معلولیت به گونه وضعیت به 

گیـري   هاي داوطلبانه کنـاره  دهند و بعضاً از انجام فعالیت حضور فعال در جامعه از دست می

معلولیت القا کرده و نگـرش  این نگرش منفی، رویکردي قربانی مدار به فرد داراي . کنند می

بخشـی از  . الشعاع خود قرار خواهـد داد  هایش تحت او را به وضعیت جسمی و سطح توانایی

گیرد و بخشـی از آن   نگرش افراد جامعه بر اساس اطالعاتی که در اختیار آنهاست شکل می

ايِ  انهاز یکسو خـأل آموزشـی و رسـ   . از تجربه زندگی روزمره در کنار افراد داراي معلولیت

رسمی و غیررسمی باعث شده اطالعات کافی در اختیار افراد جامعه قرار نگیـرد و از سـوي   

دیگر به سبب عملکرد نامناسب مسئولین، محتوا و محیط نامناسب آموزشی و همچنین عـدم  

هاي برابر براي حضور افراد داراي معلولیت در جامعـه، افـراد جامعـه شـناخت      وجود فرصت

  .هاي این افراد ندارند ییدرستی از توانا

توان استنباط کرد که نگرش جامعـه نسـبت بـه افـراد داراي معلولیـت       بر این اساس می 

کـه آنهـا را افـرادي بیمـاري تلقـی       نحـوي  مبتنی بر مدل پزشکی معلولیت باقی مانده است بـه 

 هـاي مختلـف جامعـه را ندارنـد و از بخشـی از      رسـاندن بـه بخـش    کنند که توانایی یـاري  می

براي حضـور در جامعـه نیـاز بـه     » هاي دون آن«مثابه  اند، این افراد به تکالیف اجتماعی معاف

شـود   هاي فـوق اسـتنتاج مـی    قول از مجموع مضامین و نقل. دارند» ماي عالی«تأیید اجتماعی 
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که افراد داراي معلولیت در شهر مشهد، فشار مضاعفی براي حضـور در شـهر و انجـام امـور     

شوند و شرایط اجتماعی موجود در خصوص نگرش به افـراد داراي   مل میشان متح شخصی

اي است که آنها انگیزه خود را  گونه معلولیت، وضعیت اقتصادي و قوانین حاکم بر جامعه به

  .کنند گیري می هاي داوطلبانه کناره داده و از انجام فعالیت براي حضور فعال در جامعه ازدست

کننـد تـا در ایـن     مطالعـه ایـن پـژوهش، سـخت تـالش مـی       افراد داراي معلولیت مورد 

شرایط فرسـاینده اجتمـاعی خـود را بـه اطرافیـان و جامعـه اثبـات کننـد و مقولـه اصـلی کـه            

دهـد شـرایط    هاي داوطلبانه تحت تأثیر قـرار مـی   وضعیت دسترسی و تمایل آنها را به فعالیت

و فیش باین در تبیین رفتـار بـه   طور که آیزن  همان. اجتماعی نامطلوب حاکم بر جامعه است

داننـد کـه شـخص آن را     کننده فشاري می اند و آن را منعکس نقش هنجار ذهنی اشاره کرده

جـاي اینکـه در    شود، افراد داراي معلولیت نیـز بـه   براي انجام یک رفتار اجتماعی متحمل می

فشـار   تحـت  گیري از اجتمـاع  جهت حضور هرچه بیشتر در اجتماع تشویق شوند، براي کناره

ناچـار انگیـزه حضـور     ها، به واسطه نگرش غلط جامعه و توزیع نابرابر فرصت ها به هستند، آن

  .دهند شده را ترجیح می داده و حضور در فضاهاي تفکیک در جامعه را ازدست

  

  تدوین پرسشنامه

شده از بخش کیفی، نظریات موجود و  متغیرهاي تحقیق بر اساس مقوالت استخراج

اي  بنابراین نخست سؤاالتی متناسب با متغیرهاي زمینه. شده است یشین تعیینتحقیقات پ

...) سن، جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، اشتغال، سطح درآمد، شدت عارضه و(

سپس متغیر وضعیت دسترسی در فضاي شهري از دید فرد داراي . در پرسشنامه طرح گردید

هاي شغلی، اماکن آموزشی،  مومی، محیطونقل عمومی، معابر ع سیستم حمل(معلولیت 

هاي مرتبط آن در  ، طرح و گویه)محل سکونت، فضاهاي عمومی، اداري و درمانی

  .پرسشنامه جاي داده شد

هاي شخصیتی افراد داراي معلولیت، شرایط  هاي مرتبط با متغیرهاي ویژگی گویه

ت عملکرد مسئولین و نگرش جامعه از دید فرد داراي معلولیت، وضعی(فرهنگی و اجتماعی 
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ها از دید فرد داراي  نهادهاي قانونی از دید فرد داراي معلولیت، وضعیت عملکرد رسانه

، میزان رضایت از وضعیت اقتصادي، میزان دسترسی به امکانات آموزشی و )معلولیت

در ادامه به طرح سؤاالت، تعریف . محتواي درسی مناسب نیز در ادامۀ پرسشنامه آمده است

شده و آزمون روابط آماري بین این متغیرها با وضعیت تمایل و دسترسی  رهاي شناساییمتغی

پردازیم تا بتوانیم میزان تأثیر این  هاي فعالیت داوطلبانه می افراد داراي معلولیت به فرصت

ها در شهر مشهد  عوامل را بر وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت به این فرصت

  .نماییمگیري  اندازه

  

  سؤاالت

آیا وضعیت دسترسی افراد داراي معلولیت به فضاي شهري با وضعیت تمایل و -1

هاي فعالیت داوطلبانه رابطه دارد؟ دسترسی آنها به فرصت

آیا وضعیت دسترسی به امکانات آموزشی و محتواي درسی مناسب براي افراد -2

فعالیت داوطلبانه  هاي داراي معلولیت با وضعیت تمایل و دسترسی آنها به فرصت

رابطه دارد؟

ها از دید فرد داراي معلولیت با وضعیت تمایل و  آیا وضعیت عملکرد رسانه-3

هاي فعالیت داوطلبانه رابطه دارد؟ دسترسی آنها به فرصت

هاي شخصیتی فرد داراي معلولیت با وضعیت تمایل و دسترسی آنها به  آیا ویژگی-4

رد؟هاي فعالیت داوطلبانه رابطه دا فرصت

آیا وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونی از دید افراد داراي معلولیت با -5

هاي فعالیت داوطلبانه رابطه دارد؟ وضعیت تمایل و دسترسی آنها به فرصت

آیا میزان رضایت افراد داراي معلولیت از وضعیت اقتصادي با وضعیت تمایل و -6

بطه دارد؟هاي فعالیت داوطلبانه را دسترسی آنها به فرصت

آیا نگرش جامعه از دید افراد داراي معلولیت با وضعیت تمایل و دسترسی آنها به -7

هاي فعالیت داوطلبانه رابطه دارد؟ فرصت
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  تعریف متغیرها

متغیر وابسته

ازآنجاکـه افـراد داراي معلولیـت نیـز     : هـاي فعالیـت داوطلبانـه    وضعیت دسترسی بـه فرصـت  

شـوند، ایـن    انی مشمول نظریات مشـارکت اجتمـاعی مـی   عنوان بخش بزرگی از جامعه انس به

شـده مشـارکت اجتمـاعی و     هـاي توزیـع   متغیر با هدف بررسی وضعیت دسترسی به فرصـت 

ایـن متغیـر شـامل    . فعالیت داوطلبانه افراد داراي معلولیت در جامعه در نظر گرفته شده اسـت 

وضـعیت   -2داوطلبانـه  وضعیت تمایـل فـرد داراي معلولیـت بـه فعالیـت       -1: دو مؤلفه است

فعالیت داوطلبانه فعالیتی است . هاي فعالیت داوطلبانه دسترسی فرد داراي معلولیت به فرصت

هـاي   بدون منفعت مالی که افراد آن را که در راستاي اهـداف جمعـی و بـا هـدایت سـرمایه     

 ;Lindsay, 2016: 1535; Wilson, 1997: 1129(دهنـد   انسـانی و فرهنگـی انجـام مـی    

stroull, 2004: 698.(  

هـا،   هـاي اجتمـاعی در انجمـن    فعالیت داوطلبانه شامل انواع کار داوطلبانـه و مشـارکت  

مشارکت منظـور دخالـت فـرد در    . هاي محلی است هاي رسمی و غیررسمی و گروه سازمان

تعیین سرنوشت خود و جامعه در حوزه عمومی در سه بعد ذهنی، عینی و روحیـه مشـارکتی   

هاي داوطلبانـه   بعد ذهنی میزان تمایل فرد به مشارکت اجتماعی و فعالیت. ودش بندي می دسته

گیري خود را  بعد عینی و رفتاري مشارکت از طریق عضویت، نظارت، اجرا و تصمیم. است

دهـد و روحیـه مشـارکتی بـه معنـی متقاعـد و درگیـر شـدن افـراد در مشـارکت و            نشان مـی 

  ).149: 1394گالبی و اخشی،(ه سازمانی است هاي اجتماعی ب هاي درون فعالیت فعالیت

هاي تمایل افراد داراي معلولیت به  در اینجا ما بعد ذهنی و روحیه مشارکتی را در گویه

هـاي   هاي میزان دسترسی و عضویت آنها در فعالیت فعالیت داوطلبانه و بعد عینی را در گویه

رسی و استفاده افراد داراي معلولیـت از  در ابتدا وضعیت توزیع، دست. ایم داوطلبانه جاي داده

ها و سپس وضعیت فعلی مشارکت آنها و نگرش خود و دیگـر افـراد جامعـه بـه      این فرصت

  .گویه سنجیده شده است 11هاي داوطلبانه،در  ها و توانایی آنها در مشارکت مهارت
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متغیرهاي مستقل

شـود   ي کـه باعـث مـی   ها و عقاید ویژگی: 1هاي شخصیتی افراد داراي معلولیت ویژگی

نفسـش   هـا و افـزایش اعتمادبـه    کـارگیري توانـایی   ها و به فرد داراي معلولیت به بهبود مهارت

ــور و همکــاران،  (اهمیــت دهــد  ــر،  ). 1391:43حیــدري پ ــن متغی ــاتی کــردن ای بــراي عملی

هاي شخصیتی خود و رفتار سایرین  هاي احساس افراد داراي معلولیت نسبت به ویژگی مؤلفه

  .ساس افراد داراي معلولیت نسبت به عملکرد اطرافیان و مسئوالن سنجیده شده استو اح

  

  :نگرش جامعه از دید افراد داراي معلولیت

نگرش به معنی نوع تفکر، احساس و رفتار نسـبت بـه افـراد اسـت و منظـور از نگـرش       

در اینجـا بـه   . تمنفی جامعه به افراد داراي معلولیت به معنی ناتوان و بیمـار انگاشـتن آنهاسـ   

ها و عقاید شخصی افراد جامعه که در نتیجه آن فرد داراي معلولیـت دوسـت داشـته     ویژگی

بـراي  . گـردد  شود، تأکید مـی  گیرد و ارزشمند و توانا تلقی می شود، مورد احترام قرار می می

و ابـزاري  ) همـدلی، ارزش قائـل شـدن   (هاي حمایت عـاطفی   عملیاتی کردن این متغیر مؤلفه

هـا، در   امـاکن عمـومی و خیابـان   (هـاي مختلـف    در محیط) قت گذاشتن و همراهی کردنو(

در نظر گرفته شده است و درمجمـوع  ) وسایل نقلیه عمومی، مراکز آموزشی و مراکز کاري

ــراد داراي معلولیــت در    ــزان حمایــت عــاطفی خــانواده و دوســتان و همراهــی اف نحــوه و می

  .ارند مدنظر استهایی که نیاز به حضور کسی د موقعیت

  

  :وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونی از دید افراد داراي معلولیت

هـاي   هـایی نظیـر بهزیسـتی و سـایر سـازمان      منظور حمایتی است کـه از طـرف سـازمان   

هـاي برابـر، نماینـدگان مــردم در مجلـس شـوراي اســالمی،       ربـط جهـت توزیـع فرصــت    ذي

ي عملیـاتی کـردن ایـن متغیـر از سـنجش خـدمات       بـرا . گیـرد  صـورت مـی  ... ها و شهرداري

                                               
 -شده در پرسشنامه، بر اساس پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و روابط چندبعدي خود بخشی از سؤاالت طراحی- 1

.بدن دانشگاه فردوسی مشهد تنظیم شده است
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هاي مراکز دولتـی و   وضعیت و شرایط استخدامیمیزان رضایت از (مسئولین در باب اشتغال 

هـا   ها و هرچه کـه در بهبـود وضـعیت آن    سازي، رسیدگی به درخواست ، مناسب)خصوصی

  .مؤثر است، استفاده کردیم
  

  :معلولیت ها از دید افراد داراي وضعیت عملکرد رسانه

در نظریه نوسازي خود معتقد است گسترش شهرنشـینی و افـزایش سـواد، باعـث      1لرنر

غفـاري و نیـازي،   (شـود   هـا و متعاقبـاً افـزایش مشـارکت آنهـا مـی       تماس بیشتر افراد با رسانه

در عملیاتی کردن این متغیر، مؤلفه حمایت اطالعاتی مدنظر است و به این معنـی  ). 1386:50

هـا تـا چـه انـدازه در      هاي جمعی مانند تلویزیون، رادیـو، مجـالت و روزنامـه    هاست که رسان

ــه  خصــوص حقــوق قــانونی و اجتمــاعی و شــرایط و توانــایی  هــاي افــراد داراي معلولیــت، ب

  .پردازند رسانی به مردم می سازي و اطالع آگاه

  

  :میزان رضایت از وضعیت اقتصادي

، امتیـازات و  هـا  هزینـه  کمکد شخصی و سطح درآماین متغیر شامل میزان رضایت از  

هـاي درمـانی، تحصـیلی، تفریحـی، خریـد وسـیله        هایی است که بهزیستی در حـوزه  تخفیف

  .کند ،به افراد داراي معلولیت ارائه میکمکی، عمل جراحی و مصارف دارویی 

  

  :دسترسی به امکانات آموزشی و محتواي درسی مناسب 

ــواي  ــر، تــأثیر تناســب محت ــر ادامــه تحصــیل   در ایــن متغی   دروس در مقــاطع مختلــف ب

اي و فلـج مغـزي شـدید هسـتند،      براي افراد داراي معلولیتی که دچار آتاکسی مخچـه  -الف

بـا وضـعیت   ... تأثیر تناسب امکانات آموزشی نظیـر جـزوات آمـاده، صـوتی و خـط بریـل و      

مرکـز، تغییـر   براي افـراد داراي معلـولیتی کـه مشـکل ت     -فیزیکی آنها بر ادامه تحصیلشان ب

هـاي انتخـاب دانشـگاه بـا توجـه بـه        دارنـد و محـدودیت  ... شکل مفاصل، کوتاهی دست و 

  .شود هاي دسترسی فضایی افراد داراي معلولیت بررسی می محدودیت

                                               
1. Lerner
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  :ونقل عمومی وضعیت دسترسی به فضاي شهري و سیستم حمل

از دیگـر  دسترسی افراد داراي معلولیت به یـک محـیط بـدون مـانع در فضـاي شـهري       

محیط بدون مانع فضـایی اسـت بـراي حرکـت،     . متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق است

اي از فضاي شهري  نظر از سن و جنس براي مجموعه چیز، صرف عملکرد و دسترسی به همه

براي عملیاتی کـردن ایـن    ).1394محسنی تبریزي و کفشیان،(که براي همه در دسترس باشد 

ونقل عمومی، فضاهاي اداري،  هاي کاري، سیستم حمل ضایی به محیطمتغیر میزان دسترسی ف

  .سازمانی و عمومی، معابر عمومی، مراکز آموزشی و محل سکونت در نظر گرفته شده است

  

  ها اعتبار و پایایی سنجه

تطـابق سـازه نظـري و    (هـا بـا هـدف تحقیـق      اي و تأیید تناسب گویـه  منظور بررسی روایی سازه به

هـاي حاصـل از پرسشـنامه     دقت داده حلیل عاملی اکتشافی استفاده کردیم تا بتوانیم به، از ت)تجربی

بـراي   0,71آمـده اسـت کـه مقـدار      4نتایج آزمون معناداري این تحلیـل در جـدول   . اعتماد کنیم

KMOآزمون 
ها براي تحلیل عاملی مناسب بوده و نتیجـه میـزان معنـاداري     دهد که داده نشان می 1

  .دهد که ارتباط معناداري میان متغیرهاي وجود دارد ، نشان می2بارتلتآزمون کرویت 
  

  بارتلتو KMOآزمون -2جدول 

0,6728 KMO  آزمون

811,5862 Chi-Square

301آزمون بارتلت درجه آزادي

0,000 معناداري

  

را  آوري داده پرسشنامه اول، جمـع  30در ادامه با توجه به مناسب بودن ضریب آلفا در 

نفـر عضـو ایـن مجتمـع واجـد شـرایط سـنی         160نفـر از   23. پرسشـنامه ادامـه دادیـم    137تا 

                                               
1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett's test of sphericity
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آمده است، حاکی از این . 3نتایج آلفاي کرونباخ که در جدول . موردنظر این تحقیق نبودند

گیـري عوامـل مـؤثر بـر تمایـل و       است که پرسشـنامه از قابلیـت اعتمـاد خـوبی بـراي انـدازه      

  .هاي فعالیت داوطلبانه برخوردار است ي معلولیت به فرصتدسترسی افراد دارا

  

  مقدار آزمون آلفاي کرونباخ -3جدول 

  متغیرهاي زیرمجموعه  متغیر
  تعداد

  ها گویه

مقدار آزمون 

  آلفاي کرونباخ

  وضعیت دسترسی در فضاي شهري

  0,78  6  هاي شغلی محیط

  0,66  8  ونقل عمومی سیستم حمل

  0,87  13  رمانیفضاهاي عمومی، اداري و د

  0,94  10  اماکن آموزشی

  0,79  6  محل سکونت

  0,84  10  معابر عمومی

هاي شخصیتی افراد داراي  ویژگی

  معلولیت

هاي فیزیکی، درك مسائل،  فعالیت

  خودارزیابی از خود در مقابل رفتار دیگران
8  0,74  

دسترسی به امکانات آموزشی و 

  محتواي درسی مناسب

نات و فضاي شهري و تأثیر محتوا، امکا

  ونقل بر ادامه تحصیل سیستم حمل
3  0,46  

ها از دید  وضعیت عملکرد رسانه

  افراد داراي معلولیت

رسانی و آگاهی در حوزه افراد  اطالع

  داراي معلولیت
4  0,78  

  وضعیت اقتصاديمیزان رضایت از 

د و مستمري درآممیزان رضایت از 

  0,86  7  بهزیستی

  و امتیازات ها هزینهکمک میزان رضایت از

وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهاي 

  قانونی از دید افراد داراي معلولیت

  ها وضعیت استخدامیمیزان رضایت از 

عملکرد نهادهاي رسمی از دید افراد   0,76  15

  داراي معلولیت

نگرش جامعه از دید افراد داراي 

  معلولیت

دوستان، آشنایان، بزرگساالن، کودکان، 

  انندگانر
15  0,65  

وضعیت تمایل و دسترسی به 

هاي فعالیت داوطلبانه از دید  فرصت

  افراد داراي معلولیت

تمایل فرد داراي معلولیت و وضعیت 

  ها توزیع فرصت
12  0,63  
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  هاي کمی یافته

  هاي فردي و جمعیت شناختی پاسخگویان در بخش کمی ویژگی

نفـر معـادل    78کمی این پـژوهش،   کننده در بخش فرد داراي معلولیت شرکت 137از 

درصد پاسخگویان زن بـوده و از ایـن تعـداد     43نفر معادل  59درصد پاسخگویان مرد و  57

ایـن  . درصـد متأهـل هسـتند    8,1نفر معادل  11درصد مجرد و  91,9نفر معادل  126پاسخگو 

مشـکالت   هاي شفاهی افراد داراي معلولیت حین تکمیل پرسشنامه نشان از وجود امر و گفته

  .عدیده آنها در امر ازدواج دارد

درصـد داراي تحصـیالت    77,37نفـر از پاسـخگویان معـادل     106دهنده،  پاسخ 137از 

درصد داراي تحصیالت دانشگاهی هستند که در ایـن   22,62نفر معادل  31غیردانشگاهی و 

درصـد   45,9نفـر معـادل    68میان بیشترین فراوانی مربوط به مـدرك تحصـیلی دیـپلم یعنـی     

 18نفـر معـادل    23درصد بیکار و  82نفر پاسخگویان معادل  114در بحث اشتغال، . باشد می

  .هستند درصد افراد داراي معلولیت پاسخگو شاغل

درصد مربوط به افـرادي اسـت کـه هـیچ      82نفر معادل  114دهنده،  پاسخ 137از تعدد 

درصــد  18نفـر معـادل    23ا درآمـدي ندارنـد کـه بــا تعـداد غیـر شــاغالن برابـر اسـت و تنهــ       

درصـد پاسـخگویان داراي    7نفر آنهـا معـادل    8پاسخگویان داراي درآمد شخصی بوده که 

فروشـی   بـافی، راننـده اسـنپ و دسـت     وقت مانند بافتنی، عروسـک بـافی و گلـیم    مشاغل پاره

ایـن موضـوع نیـز نشـان از     . هـزار تومـان اسـت    228میانگین درآمد این پاسـخگویان  . هستند

  .ت افراد داراي معلولیت براي کسب یک شغل دائمی داردمشکال

در متغیر شدت معلولیت، بیشترین فراوانی مربـوط بـه پاسـخگویان بـا معلولیـت شـدید       

درصد و کمترین فراوانی مربوط به پاسـخگویان بـا معلولیـت خفیـف      58نفر معادل  80یعنی 

سته کسانی که از هیچ وسـیله  پاسخگویان در سه د. باشد درصد می 10,1نفر معادل  14یعنی 

کننـد و کسـانی کـه از سـایر      کنند، کسانی که از ویلچـر اسـتفاده مـی    اي استفاده نمی کمکی

بیشـترین فراوانـی   ،پاسـخگو  137از تعـداد  . انـد  قـرار گرفتـه  کننـد   وسایل کمکی استفاده می

رصـد و  د 50نفـر معـادل    69مربوط به افراد داراي معلولیت بـا وسـیله کمکـی ویلچـر یعنـی      



  

  1400زمستان، 30، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |112  

 15,2نفر معـادل   20کمترین فراوانی مربوط به افراد داراي معلولیت با سایر وسایل کمکی با 

سـال، حـداقل سـن     30دهنـده،   میـانگین سـنی افـراد داراي معلولیـت پاسـخ     .باشد درصد می

  .سال است 40سال و حداکثر سن پاسخگویان  15پاسخگویان 

 54درصـد معـادل    39,4سـال،   40تـا   31نفر افراد در رده سنی 64درصد معادل  46,7

سـال قـرار    20تـا   15نفر نیـز در رده   19درصد معادل  15,9سال و  30تا  21نفر در رده سنی 

حـداکثر سـنی کـه افـراد مـورد      . سال است 9متوسط سن ایجاد معلولیت پاسخگویان . دارند

بیشـترین  . بوده است سال و حداقل آن از بدو تولد 37اند  مطالعه در آن داراي معلولیت شده

معلولیت درصد مربوط به افرادي است که از بدو تولد داراي  54نفر معادل  74فراوانی یعنی 

درصد  27,7نفر معادل  38با معلولیت دهند که بیشترین فراوانی نوع  ها نشان می داده. اند بوده

درصـد   22ادل نفـر معـ   30مربوط به افراد داراي معلولیتی است که ضایعه نخـاعی هسـتند و   

CPداراي 
ــادل   32و 1 ــر مع ــا     25,3نف ــدن ی ــاي ب ــالنی در اعض ــعف عض ــد داراي ض درص

  .هستند2اي دیستروفی ماهیچه

 31,3نفـر معـادل    43معلولیـت دهد که بیشـترین فراوانـی علـت     ارقام همچنین نشان می

 24ادل نفـر معـ   32انـد و   بـوده  معلولیتدرصد مربوط به افرادي است که از بدو تولد داراي 

را تصـادفات راننـدگی و تصـادف حـین      معلولیتاند که علت  درصد از پاسخگویان افرادي

  .اند اند که همگی نیز ضایعه نخاعی پیدا کرده کار و سقوط از ارتفاع اعالم کرده
  

  :هاي آماري آزمون

براي . پردازیم در این بخش به بررسی اثرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته می

هاي  و ویژگی هاي داوطلبانه وضعیت تمایل و دسترسی به فرصت فعالیتی رابطه بررس

گیري آنها از آزمون تفاوت  فردي و جمعیت شناختی پاسخگویان، با توجه به سطح اندازه

  .استفاده کردیم 3میانگین دو نمونه مستقل

                                               
  فلج مغزي- 1

2. Muscular Dystrophy
3. One Sample T-Test
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سیت و براي متغیر جن) 0,00(دهد که بر اساس سطح معناداري  نشان می 4نتایج جدول 

وضعیت دسترسی و تمایل افراد داراي براي متغیر وضعیت اشتغال، تفاوت میانگین ) 0,01(

دهندگان  دهندگان شاغل بیشتر از پاسخ که در بین پاسخ هاي داوطلبانه معلولیت به فعالیت

به نظر . دهندگان زن است معنادار است دهندگان مرد بیشتر از پاسخ بیکار و بین پاسخ

هاي مردساالرانه در میان افراد داراي معلولیت نیز  ک جامعه مردساالر، ویژگیرسد در ی می

بین دهد سطح معناداري  از طرفی نتایج نشان می. دهند به همان شکل خود را نشان می

با متغیر وضعیت دسترسی و تمایل افراد داراي  متغیرهاي سطح تحصیالت و وضعیت تأهل

  .معنادار نیستهاي داوطلبانه معلولیت به فعالیت

  

  متغیر جنسیت و متغیر اشتغال tنتایج آزمون  -4جدول 

میانگین  سطح معناداري تعداد   متغیر

0,00
37,56 78 زن

  جنسیت
40,37 59 مرد

0,01
39,23 114 بیکار

  وضعیت اشتغال
36,78 23 شاغل

  

تقیمی بر براي تشخیص این نکته که آیا متغیر شدت معلولیت در تمام سطوح، اثر مس

هاي فعالیت داوطلبانه افراد داراي معلولیت دارد، با  وضعیت تمایل و دسترسی به فرصت

) 0,00(سطح معناداري . طرفه به بررسی آن پرداختیم استفاده از روش تحلیل واریانس یک

هاي  دهد میانگین وضعیت تمایل و دسترسی به فرصت فعالیت نشان می. 5در جدول 

شدت معلولیت آنها متفاوت است و در نتیجه اختالف میانگین آنها داوطلبانه بر اساس 

دهد افراد داراي معلولیت شدید از نظر میانگین  نشان میLSDنتایج آزمون . معنادار است

. دارد) 36,71(، تفاوت معناداري با افراد داراي معلولیت خفیف )39,81(تمایل و دسترسی 

متوسط هستند از نظر میانگین تمایل و دسترسی  اما بین افرادي که داراي شدت معلولیت

  .شود و افراد با شدت معلولیت شدید تفاوت معناداري مشاهده نمی) 39,81(
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  متغیر شدت عارضه fنتایج آزمون -5جدول 

  سطح معناداري  میانگین  سطح معناداري  طبقات  متغیر

  عارضهشدت 

  خفیف
0,0336,71  متوسط

0,00  

0,18  شدید

  متوسط
0,03  خفیف

39,81
0,16  شدید

  شدید
0,18  خفیف

38,55
0,16  متوسط

  

  :نتایج آزمون همبستگی پیرسون

اي با وضـعیت تمایـل و دسترسـی     اي و فاصله براي آزمون رابطه متغیرهاي مستقل زمینه

ز آزمـون  گیـري آنهـا ا   هاي داوطلبانه، با توجه به سطح اندازه افراد داراي معلولیت به فعالیت

  .آمده است. 6نتایج این آزمون در جدول . همبستگی پیرسون استفاده گردید

  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وضعیت تمایل افراد -6جدول 

  داراي معلولیت به فرصت فعالیت داوطلبانه

هاي فعالیت داوطلبانه وضعیت تمایل و دسترسی به فرصت
  ضریب

همبستگی

  سطح

يمعنادار

  تعداد

مشاهدات

0,180,00137سن

  0,150,01137  سطح درآمد

  0,240,00137دسترسی به فضاي شهري

  0,370,00137هاي شخصیتی ویژگی

0,770,00137نگرش جامعه

0,180,03132درسی مناسب دسترسی به امکانات آموزشی و محتواي

0,250,00137ها وضعیت عملکرد رسانه

0,130,25137وضعیت اقتصاديرضایت از میزان 

0,110,33137نهادهاي قانونی وضعیت عملکرد مسئولین و



  

  

  

  

115  |امین جعفري و همکاران... ندي،تجربه زیسته سالمندان از سالم

بین سن پاسخگویان، سطح درآمد، دسترسی به  6بر اساس سطوح معناداري جدول 

هاي شخصیتی افراد  فضاي شهري، دسترسی به امکانات و محتواي درسی مناسب، ویژگی

ها و نگرش جامعه نسبت به افراد داراي معلولیت با  لکرد رسانهداراي معلولیت، وضعیت عم

. هاي فعالیت داوطلبانه همبستگی وجود دارد وضعیت تمایل و دسترسی آنها به فرصت

به . بیانگر وجود یک همبستگی مستقیم میان این متغیرهاست. 6ضرایب همبستگی جدول 

به فضاي شهري، میزان دسترسی  این معنی که با افزایش سن، سطح درآمد، میزان دسترسی

ها، خودارزیابی فرد  به امکانات و محتواي درسی مناسب، میزان رضایت از عملکرد رسانه

اش و میزان رضایت از نگرش جامعه نسبت به  هاي شخصیتی داراي معلولیت از ویژگی

یش میزان تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت به فرصت فعالیت داوطلبانه افزا ;خودش

  .یابد و بالعکس می

دهـد کـه شـدت تـأثیر متغیـر       نشـان مـی  . 6طور مقدار ضرایب همبسـتگی جـدول    همین

هاي شخصیتی فـرد داراي معلولیـت و وضـعیت عملکـرد      دسترسی به فضاي شهري، ویژگی

ها از دید فرد داراي معلولیت بر وضـعیت تمایـل و دسترسـی او، قـوي و شـدت تـأثیر        رسانه

بر وضعیت تمایـل و   د، دسترسی به امکانات و محتواي درسی مناسبسن، سطح درآممتغیر 

که شدت تأثیر متغیر نگـرش جامعـه نسـبت بـه افـراد داراي       دسترسی ضعیف است، درحالی

  .شود گزارش می) 0,77(شدت قوي  معلولیت بر متغیر وابسته به

ري بـراي  هـاي بیشـت   افراد داراي معلولیت نیز مانند سایر افـراد بـا افـزایش سـن، فرصـت     

هـاي   محـدودیت . کنند حضور در جامعه دارند و تجارب بیشتري در سطح اجتماع کسب می

تر، کمتـر در انجـام    شود افراد داراي معلولیت در سنین پایین فیزیکی فضاي شهري باعث می

هاي خود و حضـور در فضـاي    امور شخصی خود استقالل داشته و عمدتاً براي انجام فعالیت

این وابستگی به دیگـران  . ک دیگران و حضور یک نفر همراه داشته باشندشهري نیاز به کم

معنـادار بـودن   . کنـد  هـاي اجتمـاعی آنهـا را محـدود مـی      براي انجام امور، استقالل و تجربـه 

هـاي   دهد که تجربـه افـراد داراي معلولیـت در حـوزه     همبستگی سن با متغیر وابسته نشان می
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در وضعیت تمایـل  ... ها، ارتباطات جمعی و  ده از رسانهمختلف مانند تحصیل، اشتغال، استفا

  .و دسترسی آنها به فعالیت داوطلبانه تأثیرگذار است

سطح درآمد افراد داراي معلولیت با متغیر وابسته به نظر  همبستگیبا توجه به معناداري 

 واسـطه کسـب شـغل دائمـی     هاي اقتصادي افراد داراي معلولیت به رسد که هرچه دغدغه می

امـا  . کمتر باشد در وضعیت تمایـل و دسترسـی آنهـا بـه فعالیـت داوطلبانـه تأثیرگـذار اسـت        

هاي فیزیکـی فضـاي شـهري باعـث شـده اسـت افـراد داراي معلولیـت کمتـر بـه            محدودیت

طـور کـه نتـایج     شان دسترسی داشته باشند، همان هاي شغلی مناسب با وضعیت جسمی محیط

  .معلولیت مورد مطالعه بدون شغل و بدون درآمد هستند درصد افراد داراي 82دهد  نشان می

رسـد   دسترسی به فضاي شهري با متغیر وابسته به نظر میهمبستگی با توجه به معناداري 

هاي دسترسی به فضاي شهري براي افراد داراي معلولیت، میزان دسترسی آنهـا را   محدودیت

این مسئله . دهد الشعاع قرار می ی تحتطور کسب شغل دائم هاي داوطلبانه و همین فعالیت به 

از این منظر مورد توجه است که حضور هرچه بیشتر افراد داراي معلولیت در فضاي شـهري  

هـا، ادارات، مراکـز تفریحـی و عمـومی،      هاي شغلی و آموزشی ازجمله در سـازمان  و محیط

ه با عضـویت بیشـتر   تواند همرا می... ها و  سراها، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، فرهنگ پارك

  .باشد... هاي فرهنگی، هنري، ورزشی، مذهبی و  هاي علمی، گروه آنها در انجمن

در رابطه با معناداري متغیر نگرش جامعـه نسـبت بـه افـراد داراي معلولیـت و وضـعیت       

تـري در   توان گفت افراد داراي معلولیتی که تجربـه نگـرش مثبـت    تمایل و دسترسی آنها می

مراتـب   هاي فعالیت داوطلبانـه نیـز بـه    شان از دسترسی به فرصت ند، ارزیابیسطح جامعه داشت

هـاي شخصـیتی    متغیـر ویژگـی  همبستگی  همچنین با توجه به معناداري. تر بوده است مناسب

رســد میــزان تمایــل و دسترســی افــراد داراي معلولیــت بــه  فــرد داراي معلولیــت بــه نظــر مــی

هاي شخصـیتی بـاالیی    رادي که خود را واجد ویژگیهاي فعالیت داوطلبانه در بین اف فرصت

شان  هاي شخصیتی دانند بیشتر از افراد داراي معلولیتی است که نتیجه خودارزیابی ویژگی می

  .در سطح پایینی قرار دارد
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  :زمان نتایج تحلیل رگرسیون خطی به روش هم

رگرسیون خطی به  زمان متغیرهاي مستقل از آزمون براي تبیین نظري و مطالعه تأثیر هم

اند  متغیرهاي مدل پنجم عبارت. زمان استفاده شده است که شامل پنج مدل است روش هم

هاي دسترسی به فضاي شهري، دسترسی به امکانات و محتواي  سطح درآمد، مؤلفه: از

ها از دید  هاي شخصیتی افراد داراي معلولیت، وضعیت عملکرد رسانه آموزشی، ویژگی

ولیت، میزان رضایت از وضعیت اقتصادي، نگرش جامعه از دید افراد داراي افراد داراي معل

  معلولیت، وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونی

  

زمان ضرایب مدل رگرسیونی به روش هم -7جدول 

  مدل
ضریب

  

سطح 

  معناداري

  5ضرایب مدل 

B  Beta  T  Sig  متغیرهاي مستقل

0,190,251,240,03  درآمد10,0390,15

20,490,00

1,740,00-0,630,73دسترسی به فضاهاي اداري و عمومی

0,090,02-0,010,03دسترسی فضایی در محیط کار

0,790,651,190,00ونقل دسترسی به سیستم حمل

0,360,451,070,00دسترسی فضایی به معابر عمومی

0,120,080,580,56  حل سکونتدسترسی فضایی در م

دسترسی به اماکن آموزشی و 

دسترسی به امکانات آموزشی و 

محتواي درسی مناسب

0,170,19-1,680,10

2,770,00-0,650,37هاي شخصیتی ویژگی30,600,04

40,610,02

0,330,251,70,09ها میزان رضایت از عملکرد رسانه

0,030,110,900,37وضعیت اقتصادي میزان رضایت از

میزان رضایت از عملکرد مسئولین و 

نهادها
0,200,261,780,08

0,210,181,520,013  نگرش جامعه50,650,01
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در مدل . است. 7آمده براي متغیرها مطابق جدول  دست به) (مقدار ضریب تعیین 

شود و به  تبیین می 1یرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی درصد از مجموع تغی 3,9اول، 

درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط  65درصد و  61درصد،  60درصد،  49ترتیب 

 5نیز براي مدل ) (و بر این اساس ضریب خطا . شود تبیین می 5و  4، 3، 2مدل تحلیلی 

درصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهاي  35به این معنی که . درصد است 35برابر 

متغیرهاي واردشده به مدل رگرسیونی، همبستگی باالیی با متغیر . مستقل تبیین نشده است

هاي فعالیت داوطلبانه دارند و با  وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت به فرصت

درصد است که این نشان از  65زمان ضریب اثرگذاري طور هم ورود همه متغیرها به مدل به

  . جامعیت مدل دارد

ضرایب رگرسیونی ) 0,15(، در مدل اول، بر اساس سطح معناداري .8طبق جدول 

در مدل دوم، سوم، چهارم و پنجم سطح معناداري آنها به ترتیب برابر . باشد معنادار نمی

براین ضرایب هستند، بنا 0,05است که همگی کمتر از  0,01و  0,02و  0,04و  0,00

و Bضرایب رگرسیونی . 7بر اساس سطح معناداري جدول . رگرسیونی آنها معنادار است

Beta  باشد معنادار می 5نیز براي متغیرهاي مدل.  

  

  نتایج تحلیل مسیر

و صارمی و گودرزي ) 1397(گرجی و شیرزاد ((طبق استنباط و نتایج تحقیقات پیشین 

یت اشتغال و اقتصادي افراد داراي معلولیت را دسترسی در فضاي شهري وضع)) 1393(

مقوالت مستخرج از بخش کیفی این پژوهش نشان داد که میزان . دهد تحت تأثیر قرار می

ها با  رضایت افراد داراي معلولیت از عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونی و عملکرد رسانه

.میزان رضایت از وضعیت اقتصادي آنها تناسب دارد

مندي افراد داراي معلولیت از امکانات آموزشی و  ت همچنین نشان داد بهرهاین مقوال

هاي  یافته. دهد محتواي درسی مناسب، وضعیت تحصیلی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می

دهد میزان رضایت از عملکرد مسئولین و نهادهاي  بخش کیفی پژوهش حاضر نشان می
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تصادي و سطح درآمد آنها متناسب است و قانونی با میزان رضایت آنها از وضعیت اق

هاي فعالیت داوطلبانه  مجموعًا میزان تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت را به فرصت

دهد که افراد داراي  نیز نشان می) 1395(نتایج پژوهش انصاري و همکارانش . کند تعیین می

زي فضاي شهري سا معلولیت شهر مشهد از وضعیت عملکرد شهرداري در حوزه مناسب

بنابراین با در نظر گرفتن چنین روابطی، مدل زیر به روش تحلیل مسیر . رضایت ندارند

بررسی و میزان تأثیرات مدل هر مسیر بر متغیر وابسته وضعیت تمایل و دسترسی به 

  .هاي فعالیت داوطلبانه محاسبه گردید فرصت

  
  رات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابستهتحلیل مسیر، اث -1شکل 

عملکرد رضایت از

ها رسانه

0,73

رضایت از عملکرد 

مسئولین و نهادها

تمایل و دسترسی افراد 

اي معلولیت به دار

فعالیت  يها فرصت

داوطلبانه

دسترسی به فضاهاي 

اداريعمومی

دسترسی به سیستم 

ونقل حمل

دسترسی به اماکن 

آموزشی

هاي  ویژگی

شخصیتی

  نگرش جامعه
سن

دسترسی به محل 

سکونت   دسترسی به

هاي کاري محیط 

دسترسی به فضاي شهري

0,657

0,456

0,030

0,371

     0,186

0,32

0,29

0,285

0,157

0,337

0,345
0,3

0,105

0,3  

  

0,5

  

0,144

0,524

0,633

0,037

رضایت از وضعیت 

اقتصادي

0,2  

دسترسی به امکانات 

آموزشی و محتواي 

درسی مناسب

 دسترسی در

معابر عمومی
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  مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل -8جدول 

  اثرات مستقیماثرات غیرمستقیممتغیر مستقل
مجموع تأثیرات مستقیم و 

  غیرمستقیم

  0,117  0,1170  سن

  0,795  0,732  0,063  دسترسی به فضاهاي عمومی، اداري

  0,034  0,030  0,004  هاي کاري رسی به محیطدست

  0,708  0,657  0,051  ونقل دسترسی به سیستم حمل

  0,4560,507  0,051  دسترسی به معابر عمومی

  0,003  0  0,003  دسترسی به محل سکونت

  0,013  0  0,013  دسترسی به اماکن آموزشی

  0,001  0  0,001  امکانات آموزشی و محتواي درسی

  0,063  0  0,063  وضعیت اقتصادي میزان رضایت از

0,12  0  0,12  ها وضعیت عملکرد رسانه

  0,218  0,0320,186  هاي شخصیتی ویژگی

  0,001  0  0,001  وضعیت عملکرد مسئولین و نهادها

  0,371  00,371  نگرش جامعه

  

، متغیر مستقل دسترسی به فضاهاي عمومی، اداري با ضریب 8با توجه به نتایج جدول  

بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي  0,795مسیر 

پس از آن به ترتیب متغیرهاي دسترسی به . هاي فعالیت داوطلبانه دارد معلولیت به فرصت

، دسترسی به معابر عمومی با ضریب مسیر 0,708ونقل با مجموع تأثیرات  سیستم حمل

هاي  ، ویژگی0,371د داراي معلولیت با مجموع تأثیرات ، نگرش جامعه از دید فر0,507

بر متغیر وابسته  0,117، سن با مجموع تأثیرات 0,218شخصیتی با مجموع تأثیرات 

  .کمتر است 0,1اثرگذارند و مجموع تأثیرات سایر متغیرهاي مستقل از 
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  گیري نتیجه

آمیز نهادهاي  تبعیضپژوهش حاضر به دنبال شناخت عواملی بود که از وراي برخوردهاي 

هاي فرهنگی و اجتماعی، دسترسی افراد داراي معلولیت را به  گوناگون جامعه و برساخته

هدف کلی این پژوهش . کند هاي مشارکت اجتماعی و فعالیت داوطلبانه محدود می فرصت

هاي فعالیت  بررسی وضعیت تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیت شهر مشهد به فرصت

  .ها بود ه و شناخت موانع و سنجش عوامل مؤثر بر دسترسی به این فرصتداوطلبان

سیسـتم  : هاي بخش کیفی پژوهش حاضر نشان داد که عـواملی ماننـد   در این راستا یافته

هاي شغلی و فعالیت داوطلبانه،  ونقل نامناسب، نگرش منفی مردم، توزیع نابرابر فرصت حمل

معـابر عمـومی، سـازمانی،    (سـب فضـاي شـهري    وضعیت اقتصادي نـامطلوب، طراحـی نامتنا  

مــانع ...) هــاي بهداشـتی عمـومی و   اداري، آموزشـی، تفریحـی، مــذهبی، ورزشـی، سـرویس    

ایـن عوامـل،   . حضور هرچه بیشتر افراد داراي معلولیـت در فضـاي شـهر مشـهد شـده اسـت      

ته و محل هاي افراد داراي معلولیت را در حوزه اشتغال رسمی، فعالیت داوطلبانه، رش انتخاب

  .تحصیل و حتی استفاده از مراکز تفریحی و عمومی محدود کرده است

افراد داراي معلولیت مورد مطالعه به دنبال کسب اسـتقالل فـردي و اقتصـادي در امـور     

هاي موجود  خودشان هستند و وجود موانعی از این دست، استقالل آنها را محدود به فرصت

هـاي شـغلی برابـر برخـوردار نیسـتند بلکـه        تنها از فرصت نه ها آن. کند و نابرابر در جامعه می

طـورکلی افـراد داراي    بـه . هـاي خـود را نیـز ندارنـد     فرصت حضور در جامعه و ابراز توانایی

هاي خود به جامعه و اطرافیان، حضور  معلولیت شهر مشهد فشار مضاعفی براي اثبات توانایی

  .شوند شان متحمل می شخصی و اداريهاي متنوع اجتماعی و انجام امور  در فعالیت

شـده از بخـش کیفـی     در بخش دوم پـژوهش بـر اسـاس مقـوالت و مفـاهیم اسـتخراج      

اي تـدوین کـردیم تـا بـه      هاي موجـود و تحقیقـات پیشـین، پرسشـنامه     پژوهش حاضر، نظریه

آمـده از آن بپـردازیم و میـزان تـأثیر عوامـل       دسـت  هاي بـه  آزمون روابط آماري بین ویژگی

هـاي   شده را در ایجاد تمایل و دسترسی افـراد داراي معلولیـت مشـهدي بـه فرصـت      ییشناسا

  .گیري نماییم فعالیت داوطلبانه را اندازه
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هاي کمی، الزم است تبعیض نهادي مورد بررسی قرار  پیش از بحث در خصوص یافته

رهاي رسمی اند و نهادها که خود از ساختا هاي اجتماعی از نهادها تشکیل شده سازمان. گیرد

هـا   هـاي انسـان   خواهنـد بـه کـنش    که مـی ) هنجاري، رفتاري(و غیررسمی ) قانون و سیاست(

هاي جامعه نیز تبعیض اعمال کننـد   توانند علیه گروه اما همین نهادها می. ساختار و معنا دهند

وپـرورش،   هاي اجتماعی مانند بازار کار، بازار مسکن، آمـوزش  سازمان). 105: 1391جبلی،(

تواننـد در اعمـال ایـن     همگـی مـی  ... هاي جمعـی و   ار اعتبارات و تسهیالت بانکی، رسانهباز

در ادامــه بحــث خــواهیم دیــد کــه نهادهــا و  . نقــش داشــته باشــند» دیگــران«تبعــیض علیــه 

هـاي برابـر    اجتماعی چگونه دسترسی افراد داراي معلولیت به فرصت -هاي فرهنگی برساخته

  .کند جامعه محدود می را در مقایسه با دیگر افراد

جز فرضیه مربوط به وضعیت تأهل  دهد که به نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می

سن، جنسیت، یعنی متغیرهاي . شوند و سطح تحصیالت، سایر فرضیات تحقیق تأیید می

هاي شخصیتی، نگرش جامعه، وضعیت  ، ویژگیعارضهاشتغال، سطح درآمد، شدت 

ها، وضعیت اقتصادي، دسترسی به فضاي شهري و سیستم  عملکرد مسئولین و رسانه

بر وضعیت تمایل و مناسب محتوا و امکانات آموزشی دسترسی به ونقل عمومی و  حمل

  .تأثیرگذار است هاي فعالیت داوطلبانه دسترسی افراد داراي معلولیت شهر مشهد به فرصت

سـیر در پـژوهش   نتایج آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسـیون خطـی و تحلیـل م   

حاضر نشان داد که یکی از عوامل مهـم و تأثیرگـذار بـر وضـعیت تمایـل و دسترسـی افـراد        

هاي فعالیت داوطلبانه، نحـوه نگـرش جامعـه نسـبت بـه       داراي معلولیت شهر مشهد به فرصت

دهد که با افـزایش رضـایت افـراد داراي معلولیـت مـورد مطالعـه از        نتایج نشان می. آنهاست

هـاي قـانونی و    افراد جامعه، که شامل نگرش و عملکـرد مسـئولین، نماینـده    وضعیت نگرش

شـود، میـزان    دولتی، کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی، و مردم عادي در این حـوزه مـی  

رضایت افراد داراي معلولیت از وضعیت اقتصـادي و عملکـرد مسـئولین و نهادهـاي قـانونی      

  .یابد افزایش می
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کننـده در ایـن پـژوهش     درصد افراد داراي معلولیت شرکت 82طبق نتایج این پژوهش 

هـاي   دهنـده ایـن اسـت کـه توزیـع فرصـت       این نتایج نشان. بدون درآمد و بدون شغل هستند

ها و کارفرمایـان شـهر مشـهد، در     هاي داوطلبانه توسط سازمان اشتغال و مشارکت در فعالیت

در پـژوهش خـود   ) 2005(که مـوریس   طور همان. شدت نابرابر است مقایسه با دیگر افراد به

کنـد کـه    کند، جامعه افراد داراي معلولیت را عمدتاً افرادي ناتوان و بیمار تلقی می مطرح می

تواننـد ماننـد سـایرین کـار کننـد، ماننـد سـایرین         هـا نمـی   آید، آن کاري از عهده آنها برنمی

  .تحصیل کنند و یا مانند سایرین تفریح کنند

تواننـد بـه اسـتقالل اقتصـادي در جامعـه       افراد داراي معلولیت نمیدر پی چنین نگرشی 

چنانچه بر اساس نتایج این پژوهش افـرادي کـه میـزان رضـایت خـود را از      . دست پیدا کنند

اند، نحوه نگرش افراد جامعه را نیز در سطح  وضعیت اقتصادي در سطح پایینی ارزیابی کرده

هرچـه افــراد داراي معلولیــت جایگــاه اقتصــادي  بـه ایــن معنــی کــه  . انــد پـایین اظهــار کــرده 

تري در جامعه داشته باشند، تجربه بهتري از ارتباطات خـود بـا افـراد جامعـه خواهنـد       مناسب

  .داشت

دهـد سـطح    نتایج آماري و آزمـون همبسـتگی پیرسـون در پـژوهش حاضـر نشـان مـی       

اي کـاري،  هـ  ازجملـه محـیط  (دسترسی افراد داراي معلولیت شهر مشـهد بـه فضـاي شـهري     

و سیسـتم  ) ها، مساجد و معـابر عمـومی   فضاهاي عمومی، اداري، آموزشی، درمانی، کتابخانه

هـاي فعالیـت داوطلبانـه     ونقل عمومی نیز بر وضعیت تمایل و دسترسی آنها بـه فرصـت   حمل

ونقـل عمـومی    تأثیرگذار است و هرچه میزان دسترسی آنها به فضاي شهري و سیسـتم حمـل  

ایـن  . یابـد  هاي داوطلبانه نیز افـزایش مـی   ان تمایل و دسترسی آنها به فعالیتافزایش یابد، میز

و خلیلـی  ) 1393(، صارمی و گـودرزي  )1397(یافته منطبق با نتایج تحقیق گرجی و شیرزاد 

مندي از فضاي شـهري ازجملـه    است که عنوان کردند افراد داراي معلولیت در بهره) 1396(

  .هاي عمومی دچار مشکل هستند ا و اماکن و کتابخانهه معابر پیاده و سواره، پارك

هاي فیزیکی به نـوع و شـدت معلولیـت و نـوع وسـیله       باید توجه کرد که این دسترسی

کـه افـرادي کـه از ویلچـر      طـوري  به. کمکی مورد استفاده افراد داراي معلولیت وابسته است
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از سـایر وسـایل کمکـی    هـاي بیشـتري را نسـبت بـه افـرادي کـه        کنند محدودیت استفاده می

محـدودیت آنهـا هنگـام سـوار شـدن بـه اتوبـوس، قطـار،         . کننـد  کنند، تجربه می استفاده می

هــاي بهداشــتی عمــومی، تــردد در مســاجد و امــاکن مــذهبی،  تاکســی، اســتفاده از ســرویس

مراتب بیشـتر از افـراد داراي معلـولیتی     به... ها، درمانی و  فضاهاي اداري، آموزشی، کتابخانه

هاي فیزیکـی   وجود این محدودیت. کنند ست که از عصا، واکر، بریس و پروتز استفاده میا

در فضاي شهري، استقالل فردي و اقتصادي آنها را تحت تأثیر قرار داده و بر میزان تمایل و 

  .هاي فعالیت داوطلبانه اثرگذار است دسترسی آنها به فرصت

جتمـاعی وجـود چهـار شـرط عمـده      گائوتري در راستاي بسترسازي بـراي مشـارکت ا  

به عقیده او وجود ایـن  . داند ازجمله اطالعات کافی و امکانات مادي و تخصصی را الزم می

: 1383پنـاهی،  (شـود   شرایط به نهادینه کردن و تثبیت فرآیند مشارکت در جامعه منجـر مـی  

درسـی  ي و محتـوا دسترسی به امکانات آموزشـی دهد با کاهش  اما نتایج نشان می). 75-76

هـاي   مناسب و فضاهاي آموزشی، میزان تمایل و دسترسی افراد داراي معلولیـت بـه فرصـت   

  .یابد فعالیت داوطلبانه کاهش می

وجود مشکالت دسترسی بـه امکانـات و فضـاهاي آموزشـی و عـدم تناسـب محتـواي        

با  درسی با نوع عارضه فرد، فرصت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، امکانِ کسب شغل دائمی

هاي فعالیت داوطلبانه آنها را محـدود و افـراد داراي معلولیـت را از     امتیازات بیشتر و فرصت

که حضور هرچه بیشـتر افـراد داراي معلولیـت     درحالی. هاي اجتماعی دور خواهد کرد گروه

تواند با عضـویت بیشـتر ایـن افـراد در      هاي آموزشی می ها و سایر محیط در مدارس، دانشگاه

  .همراه باشد...هاي هنري، مذهبی و  ي علمی، گروهها انجمن

لرنر نیز در نظریه نوسازي خود با تکیه بر چهار متغیر شهرنشینی، سواد، دسترسی به 

داند و معتقد است هرچه از  ها و مشارکت این عوامل را به یکدیگر وابسته می رسانه

ن چهار متغیر طرف شخصیت متجدد و مدرن حرکت کنیم همبستگی ای شخصیت سنتی به

روند رو به تزاید شهرنشینی، افزایش سواد را به دنبال داشته که . گذارد رو به افزایش می

ها شده و در نهایت تقویت مشارکت را در پی  تبع آن باعث افزایش میزان تماس با رسانه به

  ).Lerner, 1964: 86;50: 1386غفاري و نیازي،(دارد 
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ه افراد داراي معلولیت مورد مطالعه از وضعیت دهد ک نتایج این پژوهش نشان می

به این . رضایت ندارند) ها و مجالت رادیو، تلویزیون، روزنامه(هاي جمعی  عملکرد رسانه

ها در حوزه افراد داراي  سازي عمومی از طریق رسانه رسانی و آگاه معنی که میزان اطالع

و . د جامعه پیش نرفته استمعلولیت، همگام با توسعه شهرنشینی و افزایش سواد افرا

هاي افراد داراي معلولیت، نگرشی  شهروندان به دلیل عدم شناخت توانایی و مهارت

بیمارگونه و متکی به پارادایم قدیمی معلولیت نسبت به افراد داراي معلولیت دارند، چنین 

شهد هاي مشارکت اجتماعی و فعالیت داوطلبانه افراد داراي معلولیت شهر م نگرشی فرصت

سازي عمومی  رسانی و آگاه از طرفی مشارکت اجتماعی، اطالع. کند را محدود می

تواند آنها را نسبت به حقوق قانونی و  هاي جمعی در حوزه افراد داراي معلولیت می رسانه

  .شان بیشتر آگاه کند مدنی

 رغـم اینکـه افـراد داراي معلولیـت مـورد      دهد که علـی  طور نشان می نتایج آماري همین

پژوهش از ارتباط نزدیک خـود بـا رفتـار دوسـتان، آشـنایان و خـانواده، معلمـان مـدارس و         

هـا و حمایـت آنهـا احسـاس رضـایت دارنـد، امـا نحـوه          کارکنان آموزشی و اساتید دانشگاه

در واقع میزان شناخت افـراد  . اند نگرش سایر افراد در جامعه را در سطح پایین ارزیابی کرده

راي معلولیت در شیوه رفتار و نگرش آنها نسبت به این افراد اثرگذار اسـت  جامعه از افراد دا

گیـري خودپنـداره نـامطلوب،     کنـد، موجـب شـکل    زنی تأکید مـی  که نظریه برچسب و چنان

  .گردد نفس پایین در فرد داراي معلولیت می بیمار، ناتوان، نیازمند کمک و اعتمادبه

کرده اسـت افـراد داراي معلولیـت افـرادي      نیز مطرح) 43: 1391(طور که جبلی  همان 

شـان در جامعـه بـه     نظر از خصایص ذاتی شوند و صرف هستند که توسط دیگران شناخته می

تـوان گفـت چنـین رفتـاري نشـان از نقـص در        کـه مـی   نحـوي  شود، بـه  آنها برچسب زده می

داراي هــاي افــراد  هــاي آمــوزش عمــومی در حــوزه شناســاندن اســتعدادها و توانــایی  برنامــه

  .معلولیت دارد

هاي کالن اجتماعی در افراد انگیزش  نظریه اعتماد اجتماعی نیز معتقد است که ویژگی

پاتنـام نیـز افـزایش مشـارکت     . شـود  کند و عامل مشارکت و توسعه در جامعـه مـی   ایجاد می
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هاي اجتماعی را از سـازوکارهاي تبـدیل اعتمـاد شخصـی بـه اعتمـاد        مدنی و گسترش شبکه

دهـد کـه میـزان     هـا نشـان مـی    یافتـه ) Putnam, 2000: 300-303(کنـد  معرفی مـی  اجتماعی

رضایت افراد داراي معلولیت شهر مشهد از وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهاي قـانونی در  

کنند کـه مسـئوالن دغدغـه مشـکالت افـراد داراي       سطح پایینی قرار دارد و آنها احساس می

انـد و در ایـن وضـعیت دچـار احساسـات       اعتمـاد شـده   ا بیمعلولیت را ندارند و نسبت به آنه

  .شوند میمنفی، یاس و ناامیدي 

ــان ــه چن ــژوهش  کــه نظری ــردازان ســرمایه اجتمــاعی و پ ــرتبط نشــان داده  پ ــد،  هــاي م ان

ویــژه اعتمــاد، بــا بســیاري از متغیرهــاي دیگــر همچــون   هــاي ســرمایه اجتمــاعی بــه شــاخص

رابطه دارد و اعتماد پایین ... ي، امید به آینده و جویی، احساس امنیت، نشاط و شاد مشارکت

طبیعتــاً منجـر بـه پرهیــز از   ) سـایر شــهروندان یـا مسـئوالن   (فـرد داراي معلولیـت بــه دیگـري    

اعتماد، نقش مهمـی بـراي    )68: 1997(به نظر اینگلهارت. گردد مشارکت آنها در جامعه می

دارد، به ایـن معنـی کـه    ... و  بهروزي ذهنی، مشارکت سیاسی، عضویت سازمانی و گروهی

اگر افراد جامعـه بـه یکـدیگر اعتمـاد بیشـتري داشـته باشـند، تمایـل بیشـتري بـه شـرکت در            

هـــاي داوطلبانـــه و جمعـــی در راســـتاي بهبـــود وضـــعیت جامعـــه و شـــرکت در   فعالیـــت

  .هاي حوزه عمومی خواهند داشت گیري تصمیم

فـرد داراي معلولیـت بـه کـار     رغـم تمایـل جوانـان     گیـرد کـه علـی    نتیجـه مـی  لیندساي

هایی مثل  هاي کمی براي مشارکت آنها فراهم است که این متأثر از چالش داوطلبانه فرصت

هـاي کـار داوطلبانـه اسـت      ونقـل و کمبـود فرصـت    نگرش منفی کارفرمـا، مشـکالت حمـل   

)Lindsay, هـاي اشـتغال رسـمی میـان      برابـري فرصـت  ). 28: 1366(نـوري   ).1542 :2016

دهـد   نتایج پژوهش حاضر نیز نشان مـی  .کند را یک ضرورت براي جوامع عنوان می ها انسان

هاي حضور افراد داراي معلولیت شهر مشـهد در جامعـه در حـوزه اشـتغال رسـمی و       فرصت

طـور برابـر توزیـع نشـده اسـت و شـدت        هاي داوطلبانه، در مقایسه بـا دیگـر افـراد بـه     فعالیت

دائمی و وضعیت دسترسی به فضاي شهري و سیسـتم  هاي اقتصادي نظیر کسب شغل  دغدغه

هـا و وضـعیت جسـمی آنهـا      ونقل عمومی و نگرش منفی افراد جامعه نسبت به توانـایی  حمل

  .مانعی جدي براي حضور فعال افراد داراي معلولیت در جامعه است
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طور که گفته شد از نظر رزستین و استول تجربه تبعیض افراد داراي معلولیـت در   همان

تبع آن به سـایر افـراد جامعـه     بطه با نهادها، موجب کاهش اعتماد این افراد به مسئولین و بهرا

ویژه در مـورد افـراد فـرد     این مکانیسم نامطلوب به. )Rothstein Stolle, 2008: 33(شود  می

داراي معلولیت بیشتر صادق است چرا که احساس تبعیض در این افراد به خاطر نگـاه مبتنـی   

هاي اجتمـاعی   تر از سایر گروه نی که در فرهنگ جامعه رسوب یافته است بسیار قويبر ناتوا

  .هاي دینی، قومی، مذهبی و غیره است محروم همچون گروه

تعدادي از محققین حوزه مددکاري معتقدند کـه ادارات بهزیسـتی، مراکـز نگهـداري،     

بایـد در خـدمات   هـا مـی   آموزشی و نهادهاي حامی رسمی و غیررسمی دیگر ازجمله سـمن 

هاي آنها  سازي درباره افراد داراي معلولیت و توانایی خود مسئله حمایت اجتماعی و فرهنگ

در ). 1398نیـا و همکـاران،    ؛ بخشـی 1398فرهمنـد و همکـاران،   (طورجدي جاي دهند  را به

واقع حمایت اجتماعی با رویکـرد مـددکاري اجتمـاعی و بـا تأکیـد بـر مراقبـت اجتمـاعی و         

مثبت نسبت به افـراد داراي معلولیـت، حفـظ     گیري نگرش  تواند در شکل محوري میجامعه 

هاي حضور آنها در جامعه مـؤثر   شأن و حقوق انسانی و مدنی و همچنین توزیع برابر فرصت

  .واقع شود

ها در این حوزه و براي این قشر صـورت گرفتـه    هایی که طی این سال رغم فعالیت علی

دهد نگرش جامعه، مسئولین و نهادهاي رسمی و غیررسمی نسـبت   میها نشان  قول است، نقل

. هاي کمک معیشتی اسـت  هاي نقدي و بسته به آنها هنوز مبتنی بر نیازمندي و اعطاي کمک

تأکید مددکاري اجتماعی باید بر حمایت این اقشار و مبتنی بر اشتغال و درآمد آنهـا باشـد و   

  .حضور این افراد در جامعه را تقویت کند سازي اقتصادي و فرهنگی امکان با ظرفیت

سازي مجدد از طریق  هاي اجتماعی و ارتباطی و اجتماعی آموزي، کسب مهارت حرفه 

توانـد منجـر بـه کسـب اسـتقالل فـردي، خودکفـایی،         آموزش ازجمله مواردي است که می

 در جامعـه ) ازجملـه افـراد داراي معلولیـت   (بازگشت و حضور پررنگ اقشار تحت پوشـش  

هـا کـاهش دهـد     شود و وابستگی آنها را به مؤسسـات و نهادهـاي حمـایتگري ماننـد خیریـه     

نیـز بـه نقـش    ) 39: 1399(کریمـی درمنـی و همکـارانش    ). 25: 1398نیا و همکاران،  بخشی(
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هاي رسمی در نتایج  کننده و مکمل حمایت عنوان تقویت هاي اجتماعی غیررسمی به حمایت

هـا بـه دلیـل قـرار گـرفتن فـرد در        ها معتقدند ایـن دسـت حمایـت   آن. تحقیقشان اشاره دارند

تر، ظرفیت ایجاد همبستگی و اعتماد افـراد   تر و صمیمانه هاي دوستی و تعاملی کوچک شبکه

در واقـع ایـن همـان    . هـاي اجتمـاعی فـراهم خواهـد کـرد      کننده مشـارکت  عنوان تسهیل را به

  .ند ارگانیکی شدن جوامع استحل دورکیمی براي حفظ انسجام جامعه در فرآی راه

با توجه به نتایج این پژوهش و نظرات محققین حوزه مـددکاري، نهادهـاي حمـایتی و    

گذاران و مدیران شهري در راستاي تأمین نیازهاي افـراد   ها، قانون مددکاري اجتماعی، رسانه

اسـبی را در  هـاي من  ریـزي  داراي معلولیت و مشارکت هرچه بیشتر آنها در امور جامعه، برنامه

سـازي فضـاي شـهري، رفـع موانـع قـانونی در        سـازي، مناسـب   هاي آموزش و فرهنگ حوزه

هاي اجتماعی در دستور کار خود قـرار دهنـد و بتواننـد     مباحث اشتغال، تحصیل و مشارکت

هاي ساختاري و فرهنگـی   هدف حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت از وراي محدودیت

  .ازندتمام و کمال برآورده س

  

  ها اجرایی پیشنهاد

نتایج آماري پژوهش حاضر، میزان رضایت پایین افراد داراي معلولیت از  -الف

درصد افراد داراي معلولیت  70حدود . دهد وضعیت دسترسی به فضاي شهري را نشان می

هاي مختلفی  کننده در این پژوهش از وضعیت دسترسی به فضاي شهري در بخش شرکت

هاي شغلی،  می، اماکن آموزشی، معابر محلی و محل سکونت، محیطمانند معابر عمو

ونقل عمومی، رضایت  فضاهاي اداري، عمومی و سازمانی، اماکن تفریحی و سیستم حمل

با توجه به معنادار بودن رابطه این متغیرها با میزان دسترسی افراد داراي . اند پایینی داشته

هاي سنجیده شده در این  و متناسب با گویههاي فعالیت داوطلبانه  معلولیت به فرصت

  :شود پژوهش اقدامات زیر پیشنهاد می

طراحی  - 2هاي اداري  ها و ساختمان دار در ورودي کلیه بانک ساخت سطوح شیب -1

ازجمله کاهش (هاي خودپرداز بانک متناسب با وسایل کمکی افراد داراي معلولیت  ایستگاه
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ساخت  -3) تجهیز به سیستم صوتی براي نابینایان هاي دسترسی، ارتفاع نصب، حذف پله

هاي  ها، اماکن تاریخی، سالن موزه(ها و اماکن تفریحی  دار استاندارد در پارك سطوح شیب

هاي بهداشتی  سازي سرویس مناسب -4، مراکز تجاري، اداري و درمانی ...)تئاتر و سینما و

در نظر گرفتن توالت فرنگی و  دار مناسب در ورودي، در نظر گرفتن سطوح شیب(عمومی 

دستگیره فلزي کمکی داخل سرویس بهداشتی، تناسب درب ورودي سرویس بهداشتی با 

  ) عرض ویلچر و واکر افراد داراي معلولیت

ها و سایر اماکن  دار استاندارد در ورودي مساجد و حسینیه ساخت سطوح شیب -5

 -6معلولیت در طبقه دوم مساجد مذهبی و در نظر گرفتن امکان تردد زنان فرد داراي 

سطح  در نظر گرفتن باالبر ویلچر و واکر یا هم(ونقل عمومی  سازي وسایل حمل مناسب

دار و فضاي  ها، ساخت سطوح شیب هاي اتوبوس با سطح ورودي اتوبوس سازي ایستگاه

ختص هاي اتوبوس، در نظر گرفتن مسیر م قرار گرفتن افراد داراي ویلچر و واکر در ایستگاه

هاي اتوبوس و قطار شهري و خطوط تندرو، در نظر گرفتن آسانسور  نابینایان در ایستگاه

االمکان مسیر تردد  هاي هوایی سطح شهر، حتی هاي قطار شهري و پل براي تمامی ایستگاه

) نابینایان، افراد داراي پروتز و مشکالت نخاعی(حرکتی -افراد داراي معلولیت جسمی

  ). مکن باشدترین مسیر م کوتاه

ها، عدم  ازجمله عریض نبودن باغچه(روها  نظارت شهرداري بر وضعیت پیاده -7

هاي تزئینی برجسته  عدم استفاده از سنگفرش - 8) هاي تزئینی برجسته استفاده از سنگفرش

نظارت دقیق راهنمایی و رانندگی به عدم پارك  -9ها و سایر مراکز تفریحی  در پارك

اصالح طراحی گیت  -10دار سطح شهر  ها و سطوح شیب پلخودروها در مقابل 

متناسب با عرض ویلچر و واکر افراد داراي )BRT(هاي خطوط اتوبوس تندرو  ایستگاه

ها،  در نظر گرفتن مکان مشخص براي افراد داراي ویلچر و واکر در اتوبوس -11معلولیت 

سازي شده براي  هاي مناسب سیتقویت تعداد تاک -12هاي تئاتر و سینما  هواپیماها، سالن

دار استاندارد در  در نظر گرفتن سطوح شیب -13افراد داراي معلولیت در سطح شهر 
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ها و  مدارس، دانشگاه(ورودي، محوطه اصلی و تردد بین طبقات اماکن آموزشی 

  ).ها آموزشگاه

در نظر گرفتن شرایط جسمی افراد داراي معلولیت در طراحی فضاي  -14

، کتابخانه )خوان و پیشخوان دریافت غذا تردد بین میزها، ارتفاع کارت(رها، سلف تئات آمفی

هاي  ها و تردد در این بخش، تردد در سالن مطالعه و امکان استفاده از سیستم ارتفاع قفسه(

ازجمله ورودي خوابگاه، تردد بین طبقات، (هاي دانشجویی  و خوابگاه) جستجو

مهندسی ساختمان در  هاي نظام نامه اصالح آیین -15) )ها هاي بهداشتی و حمام سرویس

دار  هاي مسکونی کمتر از پنج سقف و سطوح شیب خصوص نصب آسانسور در ساختمان

مهندسی ساختمان به  نظارت دقیق سازمان نظام -16استاندارد در مراکز مسکونی و تجاري 

زل مسکونی و هاي بهداشتی منا مشخصات کابین آسانسورها و ورودي حمام، سرویس

  مراکز تجاري و اداري از حیث عرض ویلچر افراد داراي معلولیت

ها  هاي آب سطح خیابان دار به تعداد کافی در عرض جوي ساخت سطوح شیب -17

حی طرا -19روها و معابر عمومی و محلی  حذف موانع فلزي و بتنی موجود در پیاده - 18

-20... ها و دفاتر پیشخوان دولت و بانک گیري ها و استندهاي نوبت باجه مناسب ارتفاع

پذیر و احیاي حقوق شهري  هاي مردمی براي داشتن یک شهر دسترسی اندازي پویش راه

، صارمی و گودرزي )1397(الزم به ذکر است گرجی و شیرزاد . افراد داراي معلولیت

مندي از هاي حقوق شهروندي افراد داراي معلولیت و بهره نیز در حوزه اولویت) 1393(

  .اند فضاي شهري برخی از این استانداردها را برشمرده

درصد داراي  7وقت و  درصد افراد داراي معلولیت پاسخگو شاغل تمام 11تنها  - ب

درصد افراد داراي معلولیت میزان رضایت از وضعیت  76از طرفی . وقت هستند شغل پاره

اند که شامل عدم  پایین ارزیابی کردهاقتصادي خود و عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونی را 

  .هاي استخدامی نیز هست نامه رضایت آنها از وضعیت آیین

هاي  ازآنجاکه نگرش جامعه نسبت به افراد داراي معلولیت در ایجاد و توزیع فرصت

درصد افراد داراي معلولیت میزان  62شغلی براي افراد داراي معلولیت مؤثر است و 
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اند، با توجه به نتایج آزمون  عه را متوسط رو به پایین ارزیابی کردهرضایتشان از نگرش جام

ها و معنادار بودن رابطه متغیرهاي اشتغال، سطح درآمد، میزان رضایت از وضعیت  فرضیه

و نگرش جامعه با میزان تمایل و دسترسی  ، عملکرد مسئولین و نهادهاي قانونیاقتصادي

  :شود الیت داوطلبانه پیشنهاد میهاي فع افراد داراي معلولیت به فرصت

هاي مستمر براي حضور  ها یا جشنواره در نظر گرفتن فضاهاي دائمی مثل نمایشگاه -1

هاي آنها در راستاي بهبود نگرش مردم، ارتباط  و معرفی افراد داراي معلولیت و توانایی

یادي از بخش ز(بیشتر مردم با افراد داراي معلولیت و ایجاد فضا براي کسب درآمد 

-2). دستی کارآموزان مجتمع آموزشی افراد داراي معلولیت به فروش نرسیده است صنایع

  هاي آموزشی کارآفرینی جهت ایجاد خوداشتغالی ها و کالس برگزاري کارگاه

هاي آموزش عمومی در خصوص افراد داراي معلولیت در  اختصاص برنامه -3

هایی  راستاي بهبود نگرش مردم با موضوع در) الخصوص صداوسیما علی(هاي جمعی  رسانه

والدین، مربیان، دوستان، کودکان، (شرایط افراد داراي معلولیت و نحوه رفتار افراد : ازجمله

اختصاص بودجه درمانی و دارویی  - 4با آنها ) همکاران، پزشکان و سایر افراد جامعه

وضعیت اقتصادي و شدت  هاي حمایتی افراد داراي معلولیت متناسب با مشخصی به سازمان

هاي دانشگاهی و نیروي کار  شرایط استفاده از ظرفیت -5عارضه افراد داراي معلولیت 

داوطلبانه براي انجام کاردرمانی و حرکات اصالحی افراد داراي معلولیت بصورت مستمر 

هاي استخدامی بخش خصوصی نظارت  نامه بر فرآیند جذب نیرو و آیین -6فراهم شود 

  .درصدي اشتغال افراد داراي معلولیت محقق گردد 3جذب سهمیه  گردد تا
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  نابعم

جویی دانشجویان و  ، بررسی روحیه مشارکت)1391. (بلوردي، طیبه و بلوردي، زهیر مصطفی-

.82-57: 3، شماره 13، دوره شناسی ایران مجله جامعهعوامل مؤثر بر آن، 

.انتشارات کیهان: باقر ساروخانی، تهران:، ترجمهفرهنگ علوم اجتماعی، )1370. (بیرو، آلن-

، الگوي )1398.(نیا، اکبر؛ آقابخشی، حبیب؛ ذکایی، سعید و صادقی فسایی، سهیال بخشی-

فصلنامه مددکاري خواب با رویکرد مددکاري اجتماعی،  توانمندسازي افراد کارتن

  .26-14: 4، شماره 8، دوره اجتماعی

فصلنامه علوم هاي فردي و مشارکت اجتماعی، ، اثر ویژگی)1383(.پناهی، محمدحسین-

.26، شماره اجتماعی

  .انتشارات سمت: ، تهرانشناسی هاي جامعه نظریه، )1380(.توسلی، غالمحسین-

.نشر علمی: ، تهرانشناسی معلولیت جامعه، )1391. (جبلی، خدیجه-

نشر : تهران ،شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی جامعه، )1375. (چلبی، مسعود-

.نی

، رابطه هوش هیجانی، )1392. (مشهدي علی و اصغري نکاح، سید محسن ؛حیدري پور، مونا-

مجله هاي شخصیتی با سالمت روان در افراد فرد داراي معلولیت،  کیفیت زندگی و ویژگی

.49-40: 1، شماره 14، دوره توانبخشی

هاي عمومی،  شهروندان بدون حقوق در کتابخانه: ، افراد داراي معلولیت)1396. (خلیلی، لیال-

.، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهمایش ملی آموزش حقوق شهروندي

مرکز ، سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی، تهران، )1372. (رفیع پور، فرامرز-

  .تاییتحقیقات و بررسی مسائل روس

، اداره کل استان گزارشات و اخبار توانبخشی، )1396. (سازمان بهزیستی خراسان رضوي-

.خراسان رضوي

هاي حقوق  ، بررسی اولویت)1393. (صارمی، حمیدرضا و معظمی گودرزي، رضوان-

المللی سازه،  دومین کنگره بینشهروندي افراد داراي معلولیت نسبت به فضاهاي شهري، 

.، تبریزشهري معماري و توسعه
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، نقش حمایت اجتماعی )1398.(فرهمند، مهناز؛ جیریایی، راضیه و صالح زاده، مریم-

بینی تصویر بدنی افراد داراي معلولیت جسمی  شده و کیفیت زندگی در پیش ادراك

.29، پیاپی 3، شماره 8حرکتی، فصلنامه مددکاري اجتماعی، دوره 

.، نشر نزدیکشناسی مشارکت جامعه،)1386. (غفاري، غالمرضا و نیازي، محسن-

، مرور )1392.(کمالی، محمد؛ استادهاشمی،لیال؛ خلوتی، ملیحه؛نوروزي، سارا و نافعی،ایوب-

مجله علمی پژوهشی حرکتی، -مند کیفیت زندگی افراد داراي معلولیت جسمی نظام

.1، شماره 12، دوره پژوهان

، تبیین نقش میانجیگري )1399.(احسانحقیقتیان، منصور و رحمانی خلیلی،  ;کریمی، درمنی-

شادابی اجتماعی و کیفیت زندگی در تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی افراد 

.40-33: 4، شماره 9، دوره فصلنامه مددکاري اجتماعیحرکتی، -داراي معلولیت جسمی

داراي ، جایگاه حقوق افراد )1397.(اکبر و شیرزاد نظرلو، زهرا گرجی ازندریانی، علی-

، 8، دوره گذاري عمومی مطالعات راهبردي سیاستمعلولیت در حوزه حقوق شهري، 

.26شماره 

شناسی  جامعه، مشارکت اجتماعی و نظم اجتماعی، )1394.(گالبی، فاطمه و اخشی، نازیال-

.160-139: ، شماره سوم59، سال بیست و ششم، شماره پیاپی کاربردي

مهین میالنی، : ، ترجمههنر زندگی متعالی: ر اینجا و اکنونزندگی د، )1381. (مازلو، آبراهام-

.تهران نشر فرارو

، بررسی عوامل مؤثر بر طرد )1394.(محسنی تبریزي، علیرضا و زرین کفشیان، غالمرضا-

- 327: 2، شماره 6، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایراناجتماعی افراد داراي معلولیت، 

352.

فصلنامه ، بیگانگی مانعی براي مشارکت و توسعه ملی، )1375(.محسنی تبریزي، علیرضا-

.1، سال اول، شماره پژوهش

وشنود ایران و  گفت: پیش برد حقوق افراد فرد داراي معلولیت،)2011. (مجله استیمسون-

آن مور و سارا کرنبلت، مرکز : آمریکا درباره حقوق، سیاست و دادخواهی، سردبیران

.نیت، واشنگتن دي سیالمللی صلح و ام افزایش بین
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مرکز هاي افزایش اشتغال افراد داراي معلولیت،  ، نقش کار و روش)1366. (نوري، ابوالقاسم-

.38-27: 121، شماره تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی

، ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد )1386. (وزارت مسکن و شهرسازي-

  .حرکتی-داراي معلولیت جسمی
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